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1 
Inleiding 

1.1 Het corporatievermogen  

Een belangrijk onderwerp in de discussie over de positie van de woningcorporaties 

is de omvang van het non-profit vermogen en de overheidssturing van de beste-

ding ervan. Vroeger waren de instellingen gemiddeld gesproken bepaald niet rijk; 

corporaties werden gekenmerkt door een cultuur van soberheid. Tot voor kort be-

stond nog de angst dat afzonderlijke instellingen de gevolgen van de stelselwijzi-

ging die onder Heerma is doorgevoerd niet zouden overleven. Nu is er sprake van 

een vermogen van grote omvang en zijn er weinig corporaties meer die in financië-

le problemen verkeren. In 2001 bedroeg het vermogen (bedrijfswaarde) ruim 23 

miljard euro op een balanstotaal van bijna 81 miljard euro. Het minimaal benodig-

de vermogen zou 13 miljard euro bedragen. Er is dus een ‘surplus’ van ruim 10 

miljard euro, een surplus dat ongelijk is verdeeld (CFV, 2002).1 Dat vermogen en het 

surplus groeien, zelfs bij conservatieve schattingen. Dit komt door groei van het 

resultaat van normale bedrijfsuitoefening (dus exploitatiewinst) en door bijzonde-

re baten uit bijvoorbeeld de verkoop van woningen. In 2006 is het vermogen opge-

lopen tot bijna 28 miljard euro en de ‘overmaat’ tot bijna 15 miljard euro. Dan zijn 

er bijna geen arme corporaties meer. De oorzaken van de vermogensgroei liggen 

deels in de gedaalde rente en de daarmee gepaard gegane verlaging van kapitaal-

lasten. Ook steeg de (bedrijfs)waarde van het bezit en groeide het vermogen door 

winst uit verkopen. In de naaste toekomst worden ook exploitatieoverschotten uit 

normale bedrijfsuitoefening verwacht, al schuift dit punt in de tijd op door stijgen-

de exploitatiekosten. Op de langere termijn blijven de verwachtingen zeer positief 

(CFV, 2001). 

De vermogensgroei vindt plaats in een situatie dat de overheidssubsidies voor het 

woonbeleid –de subjectsubsidies daargelaten – nagenoeg verdwenen zijn. Deze 

voetnoot 

1  Het betreft hier het weerstandsvermogen, dus het eigen vermogen plus egalisatierekening, 

plus voorzieningen, minus immateriële vaste activa en minus herwaarderingsreserves, 

gewaardeerd op bedrijfswaarde.  
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overheidssteun zal door de beperkte budgettaire ruimte ook niet in vroegere om-

vang terugkeren; de vraag is zelfs of de huidige subsidiestromen gehandhaafd 

kunnen worden. Tegelijk dienen zich nieuwe beleidsopgaven aan die deels buiten 

het traditionele werkgebied van de corporaties vallen, zoals de kwaliteitsverhoging 

in fysiek en sociaal opzicht van het woonmilieu in de steden.  

Er wordt dus met begerige ogen naar dat vermogen gekeken. Zou afroming bij rijke 

woningcorporaties een betere matching van taken en middelen binnen de sector 

tot stand kunnen brengen? Kan bij uittreding dat vermogen worden opgeëist? Zijn 

er voldoende mogelijkheden tot overheidssturing van de bestedingen van corpora-

ties? In de Tweede Kamer zijn over deze vragen de afgelopen jaren vele discussies 

gevoerd. Inmiddels is er de mogelijkheid van projectsteun, te financieren uit hef-

fingen via het Centraal Fonds Volkshuisvesting en is er een College Sluitend Stelsel 

dat over de besteding van de CFV-middelen kan adviseren als blijkt dat door gebrek 

aan geld taken niet tot uitvoering komen (zie ook Remkes, 2002). 

Op de achtergrond speelt natuurlijk de vraag of het wenselijk is een zo groot ver-

mogen laagrenderend binnen die sector te houden, als er buiten het woondomein 

ook grote maatschappelijke vraagstukken op een oplossing wachten.  

1.2 Verantwoording, vraagstelling en indeling 

Binnen het Directoraat Generaal Wonen speelt het vraagstuk van de overheidsstu-

ring van het non-profit vermogen natuurlijk ook. Aanvankelijk werd de mogelijk-

heid van opting-out met afrekening vrij sterk benadrukt. De discussie gaat nu over 

de vraag of een heffingsstelsel met inschakeling van het Centraal Fonds wenselijk 

is, of dat het Aedes-voorstel voor een private vorm van financieringssteun voldoen-

de soelaas biedt.  

In het licht van dergelijke beleidskeuzes voor afroming en tegen opting-out , is mij 

door het DGW gevraagd een essay te schrijven over de sturing door de rijksover-

heid van het non-profit vermogen dat in de corporatiesector is opgeslagen. De 

vraagstelling was open. Parallel aan het schrijven van deze notitie was ik binnen de 

VROM Raad betrokken bij de voorbereiding van het advies over Haasten en Ont-

haasten in de stedelijke vernieuwing (VROM Raad, 2002), waarin een voorstel ge-

daan werd voor een heffing, waaruit bijdragen ten behoeve van de stedelijke ver-

nieuwing bekostigd kunnen worden. De voorliggende tekst is dus mede gebaseerd 

op de studie die ik voor het DGW maakte, maar komt inhoudelijk voor eigen ver-

antwoording. Een verkorte versie is onlangs als artikel gepubliceerd (Van der 

Schaar, 2003). 

De hoofdstukindeling is als volgt. De eerste stap is een reconstructie van het non-

profit regime: waar bestaat dat uit, waarop wordt eigenlijk gestuurd (hoofdstuk 2)? 

Daarna kan de vraag worden behandeld hoe in de loop der tijd dat stelsel zich heeft 

ontwikkeld. Er zijn twee periodes waarin belangrijke veranderingen tot stand 

kwamen, namelijk direct na de Wederopbouwperiode, cumulerend in de besluit-

vorming rond het rapport van de Commissie De Roos, èn in de jaren negentig, te 

beginnen met Heerma’s beleid, via de discussies over het toezichtregime, tot het 
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beleid van Remkes waarin de sturingsvraag in volle omvang aan de orde kwam.  Dit 

gebeurt in hoofdstuk 3 en 4, waarin ik mij concentreer op de vraag welke gedrags-

regulering de beleidsmakers via het toelatingsregime en via het toezicht wensten, 

en hoe deze is uitgewerkt. Hoofdstuk 5 bevat een samenvatting, hoofdstuk 6 een 

beschouwing naar aanleiding van het voorgaande. De sturingswens werd steeds 

krachtiger, zonder dat er ook duidelijke handen en voeten aan gegeven werden. 

Het gebrek aan sturingsmogelijkheden blijkt ook een kenmerk van het non-profit 

bestel te zijn, dat veel meer als een ordening van verhoudingen moet worden ge-

zien dan als een beleidsinstrument voor dagelijkse interventies. Vanuit die consta-

tering wordt een aantal opmerkingen gemaakt over de vraag hoe het sturingspo-

tentieel aangevuld en verbreed kan worden buiten de gedragsregulering in het 

non-profit stelsel om. In dat kader passen technieken van afroming en besteding 

van de vrijvallende middelen ook. In hoofdstuk 7 komen verschillende opvattingen 

over het corporatiebestel aan de orde, waarbij wordt aangesloten bij recente litera-

tuur over non-profits. Het benadrukken van doelgerichte overheidsinterventies 

(vaak bepleit vanuit het primaat van de politiek) leidt impliciet al snel tot een keuze 

voor verstatelijking, terwijl die non-profits juist van belang zijn omdat het over-

heidsbeleid ook beperkingen kent.  

1.3 Enkele begrippen 

In het navolgende worden begrippen gebruikt die wellicht enige toelichting behoe-

ven (Van der Schaar, 2002). Allereerst wordt er onderscheid gemaakt tussen ver-

schillende vormen van overheidsinterventie. Naast ordening van verhoudingen 

gaat het ook om sturing: overheidsvoorziening (bijvoorbeeld een gemeentelijk 

grondbedrijf), juridische sturing als gedragsregulering met handhaving door toe-

zicht, economische sturing door financiële prikkels, en netwerksturing door arena-

vorming, onderhandelingsregels en ‘zachte technieken voor gedragsafstemming’. 

Tevens worden verschillende vormen van toezicht onderscheiden. Zo kan onder-

scheid worden gemaakt tussen rechtmatigheidstoezicht (passen de gedragingen 

van de corporatie binnen de vooraf in regelgeving vastgelegde normen), financieel 

toezicht (is de continuïteit van de instelling in gevaar; wordt de financiële reputatie 

van de sector bedreigd?), doeltreffendheidstoezicht (dragen de activiteiten van de 

corporatie aan de realisatie van de (van rijkswege) gestelde doelstellingen bij) en 

doelmatigheidstoezicht (voldoet de verhouding tussen middeleninzet en doelreali-

satie aan de gestelde eisen). Het moge duidelijk zijn dat als er door de rijksoverheid 

een grotere nadruk op doeltreffendheids- en doelmatigheidstoezicht wordt gelegd, 

er ook hogere eisen worden gesteld aan dat rijksbeleid zelf. De gedragsnormen 

moeten in het toelatingsregime dan veel scherper worden geformuleerd dan bij 

een rechtmatigheids- of financieel toezicht alleen. Bovendien wordt het moeilijker 

de balans tussen de eisen die aan het non-profit regime worden gesteld uit oog-

punt van rechtsbescherming van de instellingen en de instrumentele sturingsbe-

hoefte van de overheid in evenwicht te houden. 
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2 
De kern van het non-profit regime 

2.1 Toelating 

Het instituut woningcorporatie als toegelaten instelling kreeg zijn beslag in de 

Woningwet van 1901. In de periode daarvoor was er particulier initiatief om de 

valide arbeider beter te huisvesten, krotten te slopen en de bewoners te herhuis-

vesten. Het basisidee was de 4% filantropie. Welwillende burgers stellen risicodra-

gend kapitaal ter beschikking tegen een lage rente. Maar de woningnood leidde tot 

hoge prijzen voor grond en vastgoed, waardoor het steeds moeilijker werd om de 

woningexploitatie rond te krijgen. Het krediet van de elites was te gering in ver-

houding tot de immense opgave. De krotbewoners waren te arm voor een kosten-

dekkende huur. Er zijn wel pogingen gedaan om met de Rijkspostspaarbank een 

goedkope financieringsbron te vinden, maar die slaagden niet. Het was uiteindelijk 

de toenmalige minister van Financiën Pierson, oud bankier en econoom, die de 

ingenieuze oplossing bedacht van financiële steun van rijkswege. De rijksvoor-

schotten waren voor de woningcorporatie aantrekkelijk door de lange looptijd en 

de relatief lage rente, maar kostten het rijk niets. Er was ook voorzien in tijdelijke 

subsidies, in het bijzonder voor krotopruiming en herhuisvesting. Stelselmatige 

subsidiëring werd toen als een gevaar voor de volkskracht gezien. Bovendien zou er 

een vrijstelling gelden van leges en belastingen. Instellingen die blijkens de statu-

ten de verbetering van de volkshuisvesting ten doel hebben, zouden na toelating 

van rijkswege voor deze financiële steun in aanmerking kunnen komen, zo blijkt uit 

de concept Woningwet.  

2.2 De bestemmingsplicht van het non-profit vermogen 

De wetgever dacht destijds nog niet aan een scherp formeel onderscheid tussen 

non-profit instellingen en marktinstellingen. Maar het werd een punt van discussie 

bij de behandeling in de Tweede Kamer in 1900. Enkele leden van de Tweede Ka-

mer (MacKay en De Waal-Malefijt) stelden dat overheidssteun zou kunnen weglek-

ken. Na aflossing van de rijksleningen kunnen immers de woningen met winst 

verkocht of de huren fors verhoogd worden. Er was ook kritiek op de brede werking 
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van de wet. Dezelfde leden bepleitten een maximum huurgrens, om het particulie-

re initiatief niet te veel te schaden. Aan de andere zijde stonden enkele voorstan-

ders (SDAP) van gemeentelijke woningexploitatie en een gemeentelijke plicht om 

iedere burger behoorlijk te huisvesten. De indieners van het wetsvoorstel waren 

van beide standpunten geen voorstander. Het compromis was toelating van instel-

lingen zonder beperking vooraf van het taakveld, op de voorwaarde dat deze uit-

sluitend in het belang van de (verbetering van de) volkshuisvesting werken. Dit 

betekende dat de middelen waarover de instelling beschikt alleen voor dat doel 

gebruikt mogen worden: de bestemmingsplicht. Bij die toelating moeten dan ook 

eisen aan de statuten worden gesteld om deze bestemmingsdwang te verankeren. 

Met deze formulering werd tevens de revolving fund gedachte geïntroduceerd. 

Vermogensvorming door aflossing van de leningen zou op den duur tot krachtige 

instellingen kunnen leiden die des te beter op hun taak berekend zijn.  

Aldus ontstond een scheidslijn tussen de toegelaten instellingen en commerciële 

vastgoedbedrijven, maar ook tussen toegelaten instellingen en vakverenigingen of 

andere organisaties van burgers. Een en ander werd in het Woningbesluit van 1902 

geregeld, een besluit waarin veeleer de strenge hand van de administratie was 

terug te vinden dan de soepele houding van de wetgever. In dat Woningbesluit was 

de bepaling vervat dat intrekking van de toelating tot opheffing van de rechtsper-

soon en tot de vereffening van het non-profit vermogen leidt. Dan zouden het vast-

goed, en alle schulden en overschotten overgaan aan de gemeente of aan de in de 

gemeente gevestigde toegelaten instellingen. Bovendien golden er strikte voor-

waarden inzake die bestemmingsplicht. Een dividenduitkering bedraagt niet meer 

dan 4% van het stamvermogen. Bestuurders ontvangen slechts een redelijke 

vergoeding voor de bestuurswerkzaamheden en overige diensten. Bewoners 

hebben geen recht op koop van de woning. Voor beschikkingshandelingen als 

vervreemding, functieverandering of bezwaring van het bezit met hypotheek is 

vooraf toestemming vereist, een eis die ook met de bankiersfunctie van de 

overheid samenhangt. Wijziging van de statuten vergt rijksgoedkeuring: de 

procedure van de verlenging van de toelating. Bovendien worden de instellingen 

aan repressief gemeentelijk en subsidiair rijkstoezicht onderworpen. 

Woningcorporaties zijn verplicht om een financieel jaarverslag en een verslag van 

werkzaamheden te overleggen, conform een vanwege de minister vastgesteld 

model. Als blijkt dat de instelling niet uitsluitend in het belang van de 

volkshuisvesting werkt, wordt (imperatief!) de toelating ingetrokken. Als het 

belang van de volkshuisvesting onvoldoende behartigd wordt, kan (facultatief) de 

toelating ingetrokken worden. Het toezicht had dus primair op de handhaving van 

de bestemmingsplicht betrekking. Er was ook een toezicht op de doelmatigheid van 

het handelen van de instelling, maar hier ging het veel meer om verwaarlozing van 

in de statuten geformuleerde taken. Intrekking van de toelating was echter een 

krachtig ultimum remedium.  

2.3 Private instellingen binnen het publieke domein 

Toelating was voorwaarde voor financiële steun, die steun vormde er niet de basis 

voor. Opmerkelijk genoeg werd het toelatingsregime gevestigd in de bepalingen 
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over onteigening. Onteigening ten bate van de volkshuisvesting kon bij een door de 

Kroon goed te keuren gemeentebesluit plaatsvinden ten behoeve van de gemeen-

te, maar ook ten behoeve van toegelaten instellingen. Deze instellingen konden 

daartoe ook bij het gemeentebestuur een verzoek indienen dat een gemotiveerd 

besluit vergde. Hieruit blijkt dat de wetgever niet uitging van een strikte scheiding 

tussen het publieke en het private. Woningcorporaties werden als particuliere 

instellingen gezien, die ook in dit opzicht een publieke inbedding hadden. Er was 

sprake van een osmose van staat en samenleving, waarin de overgangen vrij vloei-

end waren. Men bedenke dat in die tijd het algemene kiesrecht nog niet bestond en 

dat het juist de bedoeling van de wetgever was om de met de publieke zaak begane 

burger een bestuurlijk mechanisme te bieden voor verbetering van de huisvesting 

van het volk. Die burgerinitiatieven zouden ook het soms conservatieve gemeente-

bestuur, dat toen nog vele leden kenden met gevestigde belangen in vastgoed, een 

tegenwicht kunnen bieden (Pierson, 1911).  

Later, met de invoering van het algemene kiesrecht in 1918/20, werd dit element 

van vrijwillige associatie veel minder belangrijk. Toen nam door de expansie van de 

rijkssteun (oorlogsomstandigheden) de afhankelijkheid van rijk en gemeenten toe. 

In 1920 werd de toelating de facto bevroren om versnippering van krachten te 

voorkomen; de Kroon kreeg ook de bevoegdheid om de toelating in te trekken als 

deze niet meer in het belang van de volkshuisvesting is. De vrije toetreding ver-

dween.  Nadien is de nadruk steeds meer op professionalisering van bestuur en 

bedrijfsvoering gelegd. Zo werd de sociale huursector steeds meer een zelfstandige 

sector van erkende vastgoedbedrijven met een non-profit doelstelling.  

2.4 Ordening, toezicht en sturing 

Bij of krachtens de toelating worden vanouds regels gesteld. Allereerst zijn er eisen 

bij de toelating aan de statuten. De criteria voor toelating kunnen bovendien bij 

wet of Koninklijk Besluit worden aangepast, wat in de statuten van de instellingen 

zelf doorwerkt. De aanpassing van de statuten aan de veranderde toelatingsregels 

was immers bij wet verplicht. De toelating geeft dus sturingsmogelijkheden. Maar 

die sturingsmogelijkheden waren beperkt, omdat het toezicht niet verder gaat dan 

wat vooraf bij wet geregeld is. Het wettelijke kader was (en is) weinig flexibel. Dat 

biedt bescherming van de toegelaten instellingen tegen willekeurig overheidshan-

delen. De overheid kan de toelating immers pas intrekken als aan de formele gron-

den is voldaan.  

De missie ‘verbetering van de volkshuisvesting’ werd in de wet niet nader ingevuld. 

De consensus over deze missie was groot. Veel behoefte aan regelgeving bestond 

er kennelijk niet. Sterker nog: die invulling diende in lokaal verband, in het samen-

spel tussen gemeente en woningcorporaties gestalte te krijgen. De breed geformu-

leerde missie was welbewust gekozen. Daardoor kregen de instellingen een grote 

mate van vrijheid in de invulling van hun takenpakket. Omdat het belang van de 

volkshuisvesting niet nader gedefinieerd was, waren de toegelaten instellingen 

géén taakinstellingen. De bestuurders hebben een grote mate van discretie. Zij zijn 

gehouden het belang van de rechtspersoon te dienen, in het bijzonder om de doel-
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stellingen van hun vereniging of stichting als kader voor het handelen te nemen. 

Maar dat is nog wat anders dan gedetailleerde instructies van derden op te volgen. 

Het toelatingsregime was dus, in Heerma’s terminologie, een ordening van ver-

houdingen, geen sturingskader.  

Die sturing verliep langs andere lijnen. Van meet af aan was er een beleidsnetwerk, 

waar de corporaties geen volstrekt onafhankelijke positie in hadden. Ze moesten 

immers voor de uitvoering van hun beleid overeenstemming bereiken met de ge-

meente, mede omdat het verkrijgen van grond en van financiële steun gemeente-

lijke besluitvorming vergde. De corporaties hadden geen plicht tot bouwen of be-

heren als de gemeente dat wenste. De gemeenten hadden geen plicht tot mede-

werking als de corporatie dat vroeg. Omdat het gemeentelijke belastinggebied in 

die periode relatief groot was, konden de gemeenten uit de algemene middelen 

geld ter beschikking stellen aan de woningcorporaties. De Woningwet stelde dit 

niet alleen buiten twijfel, maar opende ook de mogelijkheid van een soort co-

subsidiëring: de rijkssubsidies moesten verdubbeld worden door een gemeentelijke 

bijdrage. De verhoudingen op lokaal niveau waren met opzet open gehouden en 

niet uitputtend in wetgeving geregeld. Er was dus gemeentelijke sturing binnen het 

beleidsnetwerk dat met de Woningwet was geconstitueerd. Voor de sturing van 

rijkswege werd vooral het financiële instrumentarium gehanteerd, waarvan de 

grondslag in de Woningwet was gelegd, de uitwerking daarvan op hoofdlijnen in 

het Woningbesluit plaatsvond en de detaillering in ministeriële circulaires.  

Zo werd sinds 1903 aan de rijksvoorschotten de voorwaarde van een huurprijsclausule in de statu-

ten verbonden. De huren dienen op het geldende huurpeil ter plaatse gesteld te worden en niet 

systematisch lager. Deze eis werd door de administratie gesteld, deels om te voorkomen dat volks-

huisvesting armenzorg of bedeling zou worden, deels ook om het commerciële woningaanbod te 

vrijwaren van scherpe concurrentie die door de goedkope rijksfinanciering mogelijk zou worden. 

Vooral de bijdragen waren drager van specifieke voorwaarden. Gedetailleerde voorschriften over 

de woningexploitatie (op basis van historische kostprijs) waren als calculatiegrondslag voor de 

subsidies nodig. Daarnaast waren er talloze en vaak wisselende voorschriften over de huurbepa-

ling, de woningkenmerken en de doelgroepen: bij subsidies huurstelling op netto kostprijsbasis, 

alleen huren beneden een bepaalde grens, c.q. alleen woningen die qua oppervlakte en inrichting 

voor de werkende stand waren bestemd, alleen bijdragen voor krotvervangende nieuwbouw etc. In 

1921 werd er een voorschrift toegevoegd over de bestemming van de exploitatiebaten: 80% daar-

van zou gestort moeten worden in een door de gemeente te beheren fonds. In 1934 volgde het 

voorschrift dat de baten gebruikt moesten worden om de in het verleden betaalde subsidies terug 

te betalen: de beruchte terugbetalingsplicht die in 1965 met terugwerkende kracht zou verdwij-

nen. Deze voorschriften waren dus onder de bepalingen voor financiële steun terug te vinden en 

niet bij de toelatingsvereisten.  

Na de Tweede Wereldoorlog veranderde er in de grondslagen van het non-profit 

bestel heel weinig. Belangrijk is vooral de beleidsexpansie daarbuiten. De omvang-

rijke stroom objectsubsidies, de individuele huursubsidies, de huurprijswetgeving 

en de wetgeving over de woonruimteverdeling: er ontstonden buiten het non-

profit regime vele sturingsmogelijkheden. 
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2.5 Tot slot 

Het vermogen dat in de sector van de toegelaten instellingen is gevormd, valt dus 

zonder enige twijfel en in volle omvang onder deze bestemmingsplicht, hooguit 

met aftrek van het eigen vermogen dat door de oprichters bijeen is gebracht. Het is 

dus uitdrukkelijk niet zo, dat het non-profit regime alleen verbonden was aan het 

verstrekken van financiële steun van overheidswege (zie Adriaansens, 2000 voor 

een dergelijke stelling). Ook zonder steun, na aflossing van de rijksleningen of na 

afkoop van subsidies, gold en geldt de bestemmingsplicht onverkort. Het non-

profit regime kan als ordeningskader worden opgevat, dat in de dagelijkse beleids-

voering beperkte sturingsmogelijkheden verschaft. Maar veel hangt af van de in-

vulling daarvan. Deze invulling was destijds met opzet weinig gedetailleerd, maar 

het staat de wetgever vrij om in of krachtens de Woningwet de taken van de 

corporaties nauwkeuriger te benoemen en op de taakuitoefening een strikter 

toezicht te houden. 
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3 
Herijking van het non-profit bestel  

3.1 Context 

Na de Wederopbouw kwam de positie van de woningcorporaties als particuliere 

instellingen weer in het geding. Daarvoor bestonden verschillende redenen. De 

beleidsvrijheid was door de rijksregelgeving sterk ingeperkt (huurbeleid, woning-

distributie) en de afhankelijkheid van subsidies was groot geworden. Woningcor-

poraties waren in het planningsstelsel van de Wederopbouw de uitvoerders van 

overheidsbeslissingen en hun positie als zelfstandige opdrachtgever was uitgehold. 

Daar kwam bij dat vermogensvorming door de terugbetalingsplicht nihil en de 

beschikking over het eigen vermogen gering was. De corporaties wilden dus meer 

vrijheid van handelen. Tegelijk was er een discussie over de taakstelling: de bouw-

nijverheid en de commerciële verhuurders eisten, toen de ergste nood gelenigd 

was, weer meer speelruimte en zij wensten de dominante positie van de gemeente 

en de woningcorporaties ingeperkt. Voortaan zouden die instellingen zich moeten 

toeleggen op een ‘ subsidiaire’ rol, dus op huisvesting van de lagere inkomensgroe-

pen. De rijksoverheid zou deze terugtocht moeten afdwingen, omdat gemeenten er 

geen belang bij hebben vanwege het dan krimpend eigen beleidsdomein.  

Van de kant van vooral de katholieke zuil werd een brede taakstelling bepleit in 

combinatie met een grote mate van autonomie van de afzonderlijke instellingen. 

Het subsidiestelsel zou neutraal dienen te staan ten opzichte van het type op-

drachtgever, zodat er een ‘edele wedijver’ mogelijk was tussen non-profit instellin-

gen en commerciële vastgoedexploitanten: de gelijke monniken, gelijke kappen 

filosofie. Dat subsidiestelsel moet door op welvaartsstijging te anticiperen een 

hoge kwaliteit mogelijk maken: het exploitatietekort dient door hoge aanvangsbij-

dragen gedekt, die later met de huurstijging weer afgebroken worden. De architect 

voor dergelijke plannen was het Katholiek Instituut voor de Volkshuisvesting, in het 

bijzonder Andriessen en Palmen. De Nationale Woningraad was voorstander van 

een publiekrechtelijke verankering van de Raad als koepel, die ook met de toelating 

en het toezicht was belast; bovendien was deze NWR duidelijker voorstander van 
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een blijvende aanbodsubsidiëring om de woningen voor arbeiders met een be-

scheiden inkomen betaalbaar te houden.  

Vanaf ongeveer 1955 tot 1964/65 werd er dus veel gediscussieerd over de taak en 

plaats van de woningcorporaties. In dezelfde periode vonden discussies plaats over 

de liberalisatie van het volkshuisvestingsbeleid. Die twee hangen nauw samen 

(Van der Schaar, 1987). In een periode van liberalisatie van het huur- en subsidiebe-

leid zou de ‘vrije markt’ meer ruimte kunnen krijgen door de groeimogelijkheden 

van de woningcorporaties te beperken. Maar ook is het standpunt denkbaar dat de 

woningcorporaties onder gelijke condities als de commerciële partijen werken, de 

concurrentie bevorderen en juist daarom een breed werkveld en een grote mate 

van bestuurlijke/bedrijfsmatige autonomie behoeven. Het was dus de discussie 

over de woningcorporatie als taakorganisatie of als zelfstandige particuliere orga-

nisatie. 

3.2 Het rapport van de Commissie De Roos 

In oktober 1958 werd de Commissie De Roos ingesteld, vernoemd naar de voorzit-

ter, die de minister van VRO moest adviseren over de vraag hoe de zelfstandigheid 

van de woningcorporaties zou kunnen worden bevorderd. Het rapport werd pas in 

1964 gepubliceerd, toen de nieuwe minister Bogaers (KVP) politieke conclusies 

getrokken had (Commissie De Roos, 1964). Hier wordt alleen op de hoofdaanbeve-

lingen ingegaan. De commissie bepleitte een brede taakstelling voor corporaties, 

vrije concurrentie met commerciële partijen, en minder intensieve steun van het 

rijk. De financiële zelfstandigheid moet vergroot door de terugbetalingsplicht te 

laten vervallen; er moet één bedrijfsreserve komen die onder het beheer van de 

instelling komt waarin ook de gemeentelijke fondsen worden gestort. Een kwart 

van de exploitatieoverschotten zou gestort moeten worden in een Centraal Fonds, 

dat beheerd wordt door de overheid en de Federaties; 75% zou naar de eigen reser-

ve gaan. De beleidsmatige zelfstandigheid van de instellingen moet worden ver-

groot door een eigen rol als opdrachtgever en door een grote vrijheid van besteding 

van de eigen middelen.  

3.3 Politiek-bestuurlijke besluitvorming 

Binnen de administratie bestond tegen een zo forse versterking van de positie van 

de toegelaten instellingen weerstand. Het ging deels om de brede taakstelling, 

maar meer nog om het beheer van het non-profit vermogen en de rol van de koe-

pels. Het intrekken van de terugbetalingsplicht betekende een (theoretische) te-

gemoetkoming van twee miljard gulden (naar toenmalig prijspeil). Beperking van 

de besteding tot woningherstel en renovatie werd overwogen. Uiteindelijk bedacht 

de latere DG Floor (in die tijd onder meer secretaris van de Commissie De Roos) een 

compromis. Een brede taakstelling, de financiële en beleidsmatige verzelfstandi-

ging op instellingniveau, zouden met een hernieuwde formulering van de be-

stemmingsplicht en van het toezicht daarop gecombineerd moeten worden (Faber, 

1997). Hij was echter beducht voor een corporatistische invulling, door de federa-

ties toezichtstaken te geven. De lijn was versterking van het rijkstoezicht. Door 
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bovendien een deel van de exploitatiewinsten in een door het rijk te beheren Cen-

traal Fonds te storten, blijft de mogelijkheid van bijsturing bestaan “om een even-

tueel te grote liberaliteit te corrigeren”. Onderdeel van het plan was om de corpo-

raties een soort examen af te nemen, waarbij de corporatie moet aangeven hoe de 

eigen middelen besteed worden. Bij een positief oordeel van een aparte keurings-

commissie hoeft de corporatie slechts 25% van de batige saldi in het fonds te stor-

ten. De corporaties die deze test niet doorstonden zouden alle middelen in dat 

fonds moeten storten. Taakverbreding en beleidsvrijheid op instellingniveau vergt 

dus van de overheid beleid over de besteding van de middelen. Daartoe bestaat 

enerzijds de weg van gedragsregels die krachtens de toelating gelden, anderzijds 

kan een nieuwe lijn van financiële sturing geopend worden door afroming en stor-

ting in een van rijkswege te beheren fonds. 

Bogaers nam dit voorstel over. Hij wist – overigens onder grote druk van de Tweede 

Kamer - Financiën te overtuigen van de wenselijkheid de terugbetalingsplicht te 

laten vervallen. Het doorslaggevende argument was dat het vermogen binnen de 

sector niet zou weglekken. De noodzaak van overheidssteun zou daardoor gaan-

deweg verminderen.  

3.4 Invoering van het nieuwe beleid 

De vraag is nu hoe deze nieuwe elementen, namelijk het formuleren en handhaven 

van gedragsregels, afroming en sturing met het vrijgemaakte geld, en de revolving 

fund gedachte werden uitgewerkt.  

3.4.1 Een nieuwe grondwet, maar geen nieuwe grondslagen 

Met de nieuwe Woningwet in 1965, en met de wijziging daarvan in 1977 werd de 

financiële en beleidsmatige verzelfstandiging wettelijk verankerd. De wijziging in 

1977 was hercodificatie van regelgeving: het Besluit Toegelaten Instellingen Volks-

huisvesting (BTIV) en het Besluit Geldelijke Steun Volkshuisvesting (BSGV), waar-

onder weer vele circulaires hingen. De nieuwe beleidslijn vergde veel tijd. Tussen de 

parlementaire besluitvorming medio 1964 en de invoering van de nieuwe regelge-

ving lag bijna 13 jaar. Dit komt door het gecompliceerde karakter van de gehele 

operatie. Men wilde alle regelgeving ten aanzien van de woningcorporaties (en 

gemeentelijke woningbedrijven) in een nieuwe ‘grondwet’ onderbrengen. De ge-

ringe beleidskracht van de afdeling die met de beleidsontwikkeling over het toe-

zicht op de corporaties was belast was de tweede oorzaak van uitstel. Dat in tegen-

stelling tot eerdere verwachtingen sturing van het corporatiegedrag via de om-

vangrijk gebleven gouden koorden mogelijk bleef, zal ten slotte de urgentie van de 

hele operatie hebben verminderd. Die sturing was sinds de invoering van het DKP-

stelsel zelfs op een kostendekkende woningexploitatie gebaseerd, waardoor de 

vermogensvorming beperkt bleef zolang subsidies werden verstrekt. Een prachtig 

voorbeeld van geven en nemen. 

Het fundament van het non-profit regime veranderde in het geheel niet. Corpora-

ties bleven toegelaten instellingen die op het terrein van de volkshuisvesting werk-

zaam zijn en uitkeringen doen uitsluitend in het belang van de volkshuisvesting. De 
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redactie van art 59-1 WW is iets gewijzigd (toen: uitsluitend werkzaam in het be-

lang van de volkshuisvesting) om duidelijk te maken dat corporaties wel winst 

mogen maken, maar dat op het eigen vermogen de bestemmingsplicht rust. Er 

kwam een kapstokartikel voor een Centraal Fonds (art 59-5 WW), dat eerst niet 

werd uitgewerkt. De idee achter het Centraal Fonds verdween zelfs grotendeels; de 

corporatiekoepels opponeerden tegen dat fonds ook fel. Om het ‘terrein’ en ‘het 

belang van de volkshuisvesting’ nader in te kaderen werden in art 59-6 WW on-

derwerpen genoemd waarover de overheid gedragsregels kon stellen: deze hadden 

betrekking op de inrichting van de administratie, het vermogensbeheer en de ver-

slaglegging, op het beschikbaar houden van voldoende goedkopere huurwoningen 

en het zoveel als nodig en mogelijk verhuren van woningen aan de lagere inko-

mensgroepen, en ten slotte op het bewonersoverleg. Deze gedragsregels zijn op 

een enkele uitzondering na niet nieuw, nieuw is dat ze in de WW bijeen zijn ge-

bracht.  

3.4.2 Nadruk op financieel-administratieve regulering 

Opvallend is dat in het BTIV en BGSV de nadruk lag op administratieve en financiële 

voorschriften. Zo werd in detail omschreven wat een genormeerde kostendekken-

de exploitatie was (inclusief het vraagstuk van afschrijving en activering), ten be-

hoeve van de calculatie van exploitatiesubsidies. Er werd veel nadruk gelegd op het 

financiële toezicht, vanwege de bankiersfunctie van de overheid. Vandaar ook dat 

beschikkingshandelingen door preventief toezicht aan beperkingen onderworpen 

waren en dat, als de beschikbare reserves beneden een bepaald niveau kwamen, de 

beleidsvrijheid van de instellingen ten opzichte van de gemeenten afnam. Dit was 

in lijn met de financiële verzelfstandiging. De detailsturing op de besteding van de 

reserves door de gemeente verdween immers. Dat daarom tegelijk waarborgen 

werden gezocht voor een goed financieel beheer door de instelling zelf is dan wel 

begrijpelijk.  

Achteraf bezien valt echter op dat de doeltreffendheidscriteria in wet en daarop 

gebaseerde regelgeving uiterst summier werden uitgewerkt. Bestuur en admini-

stratie gingen niet verder dan de algemene opdracht om woningen aan de lagere 

inkomensgroepen te verhuren en daartoe ook voldoende van deze woningen in 

voorraad te houden. De vraag hoe vervolgens het rijkstoezicht moet worden inge-

zet om de criteria te handhaven werd niet beantwoord. De beleidsmatige invulling, 

die in 1964 door Floor beoogd was, kwam niet van de grond.  
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4 
Tussen Heerma en Remkes  

4.1 De Nota Toezicht 1987 

Het toezicht kreeg aan het einde van de jaren tachtig meer ‘gezicht’ na felle kritiek 

van de Rekenkamer en de Tweede Kamer op de gebrekkige vormgeving ervan. In 

1987 diende staatssecretaris Heerma de Toezichtnota bij de Tweede Kamer in 

(Heerma, 1997). Het is hier niet de plaats de gehele nota te behandelen. Het ging 

om het verduidelijken van de toezichtketen, in het bijzonder het interne toezicht, 

de rol van de gemeenten, het intensiveren en systematiseren van de rijksinspecties 

en de daarop gebaseerde rapportages aan de Tweede Kamer, verscherping van het 

financiële toezicht bij zwakke instellingen en een saneringsbeleid, en een flexibeler 

gebruik van het instrument van de aanwijzing. Deze veranderingen betreffen voor-

al een krachtiger uitvoering binnen het bestaande systeem. Nieuw was het concept 

van het kwaliteitstoezicht. De nota stelt dat “de instellingen zelf verantwoordelijk 

zijn voor een goed beleid en beheer met betrekking tot hun organisatie, woningbe-

zit en huurders. Het overheidstoezicht draagt daarom het karakter van een kwali-

teitstoezicht: waar mogelijk geen overbodige en gedetailleerde regelgeving, waar 

nodig adequaat ingrijpen wanneer ontsporingen dreigen”.  Maar het concept van 

kwaliteitstoezicht wordt in de nota zelf niet uitgediept.  

4.2 Het intermezzo van de nieuwe inspectiemethodiek 

Bij de uitwerking van de Toezichtnota werd een nieuwe methode voor de inspectie 

van instellingen ontwikkeld. Daarin was ten eerste de traditionele rechtmatig-

heidstoetsing en het financiële toezicht terug te vinden. Ten tweede was er een 

onderdeel dat gericht was op een landelijke rapportage over de bedrijfstak. Dit 

grijpt terug op het concept van kwaliteitstoezicht: de rijksoverheid wil op grond 

van de inspecties een beeld krijgen van de ontwikkeling van het kwaliteitsniveau 

van de instellingen zodat informatie wordt aangedragen voor het landelijk te voe-

ren beleid. Deze monitoring vergt dan ook een afdoende frequentie van de inspec-

ties. Ten derde was er een module voor individuele kwaliteitsverbetering: de in-

specteur wijst de instelling op eventuele tekortkomingen en adviseert over aan te 
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brengen verbeteringen in beleid en bedrijfsvoering. De bedrijfskundige module was 

een door Van Dien en Co ontwikkelde bedrijfsdiagnose waarmee nagegaan werd of 

de woningcorporatie in staat zou zijn tot doelgerichte besturing. Een evaluatie van 

deze inspectiemethodiek liet zien dat de functies van inspecteur en adviseur maar 

moeilijk zijn te combineren. Beter is het deze uit elkaar te trekken (Fleurke & Van 

Wijk, 1991). Tegen de bedrijfsdiagnose bestond bij de koepelorganisaties en de 

instellingen veel weerstand. De bedrijfsmodule is later ook verdwenen. Daarmee 

verdween een belangrijk element van het kwaliteitstoezicht. De monitoring werd 

even later niet meer aan de inspecties gekoppeld, maar aan de jaarverslaglegging 

door de instellingen zelf. Op die manier werd het rijkstoezicht op afstand geplaatst.  

4.3 Heerma’s Nota VHV’90  

Het beleid van staatssecretaris Heerma (Heerma, 1989) over de toegelaten instel-

lingen kende verschillende elementen. Ik laat hier de omvorming van gemeentelij-

ke woningbedrijven in toegelaten instellingen en het streven om de NWI’s in de 

corporatiesector te integreren maar even buiten beschouwing. 

4.3.1 Activering van het revolving fund concept 

De financiële en beleidsmatige verzelfstandiging van de woningcorporaties was 

een van de hoekstenen van Heerma’s beleid. De vermogensgroei die zich door de 

vervroegde aflossing van rijksleningen en door de forse huurstijgingen voordeed, 

maakte het mogelijk om in sterkere mate de financiële risico’s bij de woningcorpo-

raties te leggen dan voorheen. De investeringsrisico’s hoefden minder met kosten-

dekkende subsidies afgedekt te worden. Het complement daarvan was een grotere 

beleidsvrijheid op instellingniveau bij de huurstelling en de besteding van de be-

drijfsreserves. De vervanging van de rijksfinanciering door een borging op sectorni-

veau met een rijksachtervang, en het verplaatsen van de verantwoordelijkheid voor 

de sanering van noodlijdende woningcorporaties naar een Centraal Fonds (dat ter 

financiering van die saneringen ook de mogelijkheid verkreeg tot het opleggen van 

een heffing) droegen ook tot een afstandelijker rijksrol bij. Zo kwam het Centraal 

Fonds waar Floor van droomde als een extra sturingselement eindelijk ter wereld, 

maar de functie ervan was een solidariteitsfonds voor de sector geworden en niet 

zozeer een geldstroom waarmee de rijksoverheid het gedrag van de instellingen 

kon bijsturen.  

Die verzelfstandiging in financieel en beleidsmatig opzicht ging gepaard met een 

activering van het revolving fund concept, dat van meet af aan het corporatiebestel 

kenmerkte. In de brief over de Algemene Bedrijfsreserve (Heerma, 1992) werd dit 

principe omarmd, na uitvoerige discussie met Financiën over mogelijkheden tot 

afroming. Daarvan werd afgezien, omdat afroming later kan leiden tot een grotere 

noodzaak van geldelijke steun van rijkswege. De argumentatie is exact dezelfde als 

ten tijde van Bogaers, toen de afschaffing van de terugbetalingsplicht aan de orde 

was. De ABR-brief opende de mogelijkheid tot afkoop van lopende subsidieverplich-

tingen, omdat met de herbevestiging van het revolving fund concept weglek van 

de afgekochte subsidies niet gevreesd hoefde te worden: de middelen bleven voor 
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de volkshuisvesting beschikbaar. De Wet Balansverkorting regelde de afkoop. Ten 

aanzien van de plaats en taak van de toegelaten instellingen was de brutering 

welbewust beleidsarm.  

4.3.2 Aanscherping van de sociale taak 

De tweede lijn was aanscherping van de sociale taak van de woningcorporaties. 

Heerma’s nota kende een nieuw concept, namelijk de doelgroepen van beleid, naar 

inkomenshoogte gedefinieerd. Overheidssturing zou zich op deze qua omvang 

krimpende groep moeten richten, terwijl voor de groepen die qua inkomen boven 

deze grens zaten of dreigden te komen, de eigen verantwoordelijkheid voor de 

woonsituatie werd benadrukt (eigen-woningbezit). De corporaties moesten deze 

doelgroepen met voorrang huisvesten, een opdracht die in 1993 voor het eerst in 

de Woningwet werd verankerd. Deze formulering ‘met voorrang’ was bij de voor-

bereiding van Heerma’s nota nog volop in discussie. Aanvankelijk werd ook aan een 

wettelijke beperking tot alleen de huisvesting van de lagere inkomensgroepen 

gedacht, maar hiervan werd, in verband met de gewenste verzelfstandiging, uit-

eindelijk toch afgezien. Bovendien werd in de op de woningcorporaties gerichte 

regelgeving én in de Huisvestingswet vastgelegd dat goedkopere huurwoningen bij 

voorrang aan die doelgroepen verhuurd moesten worden, om de ‘scheefheid’ tegen 

te gaan. De corporaties moesten dan ook over hun verhuringen in het jaarverslag 

en de daarbij behorende kerncijfers rapporteren.  

4.3.3 Toezicht als keurmerk? 

De vraag is nu in hoeverre het beleid ten aanzien van de toelating en het toezicht 

daarop werden afgestemd. De nota onderschrijft het ordeningskader van de Wo-

ningwet van 1901. Nieuw is het keurmerkconcept. “Bij die toelating worden eisen 

gesteld aan de inrichting en het functioneren van de instelling. Deze laatste legt 

verantwoording af inzake het gevoerde beleid en beheer, zowel in financieel op-

zicht als naar de bijdrage aan de volkshuisvesting. Of de instellingen aan de gestel-

de prestatie-eisen voldoen, wordt een kernelement van het toezicht.” “Het al dan 

niet handhaven van de toelating gaat (...) nadrukkelijker een element van beleid 

vormen. De toelating krijgt het karakter van een keurmerk, dat niet alleen verwor-

ven maar ook behouden moet worden” (Heerma, 1989, blz. 184) (cursief JvdS).   

Die keurmerkbenadering is wellicht een echo van het kwaliteitstoezicht dat in de 

Toezichtnota werd aangekondigd. Net zo min als in de Toezichtnota werd het con-

cept uitgewerkt in bij het toezicht hanteerbare regels. De keurmerk-benadering 

vergt echter in wet en regelgeving vervatte toetsingscriteria, als de sanctie intrek-

king (het niet handhaven) van de toelating is. Een dergelijke zware sanctie brengt 

immers de noodzaak van rechtsbescherming van de instellingen met zich, die 

slechts gevonden kan worden in heldere normen die het overheidshandelen bin-

den. Om dat probleem te voorkomen is een soepeler sanctiepotentieel nodig. Dat 

vergroot echter tegelijkertijd de kans op detailinterventie door de toezichthouden-

de overheid en maakt de ordening van verhoudingen al snel diffuser. In Heerma’s 

beleid was aanvankelijk nog weinig terug te vinden van de bestuurlijke afweging 

tussen het streven naar beleidsmatige en financiële zelfstandigheid door het grote 
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beleid aan de voordeur en tegelijk een beperking ervan via de achterdeur van het 

toezicht.  

4.4 De Commissie Taakstelling en Toezicht en het BBSH  

4.4.1 Keurmerkbenadering exit 

Er kwam na de nota van Heerma echter geen toezicht op volkshuisvestelijke pres-

taties. In de sector leefde dat idee wel, getuige de voorstellen van de toenmalige 

VONK groep, die beleidsvrijheid naar prestaties wilde. Het advies van de door 

Heerma ingestelde Commissie Taakstelling en Toezicht (1991), onder voorzitter-

schap van de toenmalige DG Koopman wijst een andere richting. Conform de for-

mulering in de Woningwet werd een onderscheid gemaakt tussen het gebied en 

het belang van de volkshuisvesting. Dat ‘op het gebied van de volkshuisvesting’ 

wordt in het advies nader omschreven als alle beschikkings- en beheerhandelingen 

van woningen en de direct aan de woning aansluitende woonomgeving, de wo-

ninggerelateerde dienstverlening aan de huurders, en alle activiteiten die hier 

noodzakelijkerwijs uit voortvloeien. Dit werkterrein mag nader worden ingevuld 

door de instelling zelf. Het ‘belang van de volkshuisvesting’ wordt in het advies niet 

scherp omschreven. Er worden vier velden benoemd, waarop zij primair hun in-

spanningen moeten richten en waarover zij in de verslaglegging verantwoording 

dienen af te leggen. Daarom heten deze ook de verantwoordingsvelden: het bij 

voorrang en passend huisvesten van de primaire doelgroep van beleid, het kwalita-

tief instandhouden van het woningbezit, het betrekken van de huurders bij beheer 

en beleid en het waarborgen van de financiële continuïteit. Het volkshuisvestings-

belang dient dus primair door de instellingen zelf bepaald te worden. De doeltref-

fendheid en de doelmatigheid van het handelen van de woningcorporaties dient 

door het bestuur van de corporatie zelf bepaald te worden. Versterking van het 

interne toezicht past in dit kader. Daarnaast is de stelling dat die doelmatigheid 

vooral in de lokale context moet worden bezien, reden waarom de rol van de ge-

meente als voorpost in de toezichtketen wordt benadrukt. Prestatie-afspraken 

tussen gemeenten en corporaties vormen een waardevolle vorm van horizontale 

beleidsafstemming. Draaipunt van het toezicht zijn de verantwoordingsstukken 

van de instelling zelf: het jaarverslag, het volkshuisvestingsverslag met een bere-

deneerde toelichting, een financiële meerjarenprognose en een set van kengetal-

len. Juist bij de beoordeling van het presteren van de corporatie, neemt in de voor-

stellen van de commissie de rijksoverheid een grote afstandelijkheid in acht. De 

term toezicht is, zo stelt zij, zelfs ongelukkig. Het roept te sterke associaties met 

top-down sturing op. Een concept van vrijheid naar prestatie wordt onwerkbaar 

geacht. Bij taakverwaarlozing moet er wel de mogelijkheid bestaan om aanwijzin-

gen te geven en in laatste instantie kan er sprake zijn van intrekking van de toela-

ting als de aanwijzing niet wordt opgevolgd.  

Dit alles past geheel in de visie op toezicht die tot dan toe van kracht was. Een 

keurmerkbenadering is het niet. De kwaliteitszorg, die na de Toezichtnota als een 

vorm van bedrijfsdiagnose werd uitgewerkt, verdween buiten beeld. Per saldo 
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kwam er een rechtmatigheidstoezicht op het handhaven van de begrenzingen van 

het taakveld, bleef een toezicht bestaan om waarborgen te houden voor een finan-

ciële continuïteit van de instellingen, maar bleef het rijkstoezicht op de inzet van 

het non-profit vermogen voor het volkshuisvestingsbelang als vanouds beperkt tot 

taakverwaarlozing. De techniek van regulering en toezicht krijgt dus betrekkelijk 

weinig accent, zelfsturing en communicatieve sturing kregen die aandacht des te 

meer.  

4.4.2 De nieuwe grondwet: het BBSH 

Het advies van de Commissie T&T werd door Heerma integraal overgenomen, on-

danks de van zijn nota afwijkende benaderingswijze. Het Besluit Beheer Sociale 

Huursector 1993 (stbl 1992-555) volgt de structuur ervan nauwkeurig. Artikel 11 

van dat BBSH regelt het werkterrein en dus de rechtmatigheid van het corporatie-

handelen. Het rechtmatigheidstoezicht verandert van een financieel-economische 

controle in een toezicht op werkterrein. De daarop volgende artikelen 12 tot en 

met 24 gaan over de verantwoordingsvelden. Afgezien van de bepalingen over 

verhuur aan de doelgroepen en over de huursom (verbod op lage huurstijgingen, 

gebod om onrendabele investeringen in de huursom te compenseren) zijn deze 

artikelen niet concreet. Deze kunnen ook niet als een opdracht of als een formule-

ring van kerntaken worden gezien; het zijn inspanningsverplichtingen die tezamen 

de focus van de beleidsverantwoording dienen te vormen. Daarna komen de ver-

antwoording en het toezicht aan de orde. De toelichting stelt zelfs: “In dit besluit is 

aangegeven wat onder het gebied van de volkshuisvesting moet worden verstaan. 

Het geeft geen (cursief JvdS)  nadere omschrijving van het belang van de volkshuis-

vesting.  … de beoordeling of een bepaalde activiteit in het belang van de volkshuis-

vesting is (hangt) sterk af van de locale omstandigheden. Het is niet wenselijk 

daaraan in regelgeving op centraal niveau invulling te geven. Ook geeft dit besluit 

… geen specifieke regels meer over de doeleinden waaraan een toegelaten instel-

ling haar financiële middelen moet besteden. In het kader van de verzelfstandiging 

worden corporaties geacht zelf de afwegingen te kunnen maken ten aanzien van 

de besteding van de middelen.” In de geschiedenis van corporatieland is dit wel de 

meest radicale formulering van zelfsturing.  

De implementatie van het BBSH ging niet met grote problemen gepaard. Er was 

vooral veel discussie over het werkgebied. Corporaties zochten de randen van de 

wetmatigheid op, door nevenactiviteiten te ontwikkelen en door zich met andere 

rechtspersonen te verbinden. Een belangrijk deel van de activiteiten van de inspec-

tie had hier dan ook betrekking op. Vrij snel zijn circulaires verstuurd om de gren-

zen te markeren. Ook vroeg het gemeentelijke toezicht herhaaldelijk aandacht, 

omdat hier weinig van kwam. De beleidslijn was aanvankelijk om de gemeenten 

tot een beter toezicht te bewegen, later is een tegenovergestelde koers gevaren. 
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4.5 Aanscherping in de jaren negentig  

4.5.1 Tussen sturing en zelfregulering 

Het BBSH kende dus geen directe overheidssturing op de besteding van het non-

profit vermogen. Maar die sturing was de kern van het debat dat zich na 1994 (ver-

kiezingen en de komst van het kabinet Kok I) ontwikkelde. De Bruteringwet gaf in 

de nieuwe Tweede Kamer al aanleiding tot veel discussie. Zo wenste Versnel-Smitz 

(D66) dat er prestatie-eisen aan de besteding van het maatschappelijk kapitaal 

zouden worden gesteld. Duivesteijn (PvdA) wilde aangescherpte regelgeving, om-

dat de corporaties en hun koepels machtsfactoren waren geworden die het belang 

van de burger onvoldoende in het oog houden. Op de achtergrond speelde het 

politiek primaat van de Tweede Kamer een belangrijke rol. De mogelijkheden tot 

sturing van het corporatiegedrag waren met het BBSH immers beperkt.  

De corporatiesector reageerde met het concept van zelfregulering. Zo werd een 

bedrijfstakcode opgesteld (Commissie Veringa, 1995) en er kwam een Nationaal 

Programma Volkshuisvesting van de koepels (NWR/NCIV, 1995), met concreet 

aangegeven prestaties op het huurbeleid en het investeringsprogramma en bewo-

nersoverleg. In de bedrijfstakcode werd gesteld dat alle activiteiten aantoonbaar 

aan de volkshuisvestingsdoeleinden ten goede moeten komen, moeten passen in 

een solide financieel beleid, om het volkshuisvestelijke rendement te verhogen. Als 

in den breedte taken worden opgevat, moet de meerwaarde daarvan aantoonbaar 

zijn; dit geldt ook voor deelnemingen. Aldus de code. Later, in 2002 is de bedrijfs-

takcode vervangen door de Aedes-code, die aan het lidmaatschap van de vereni-

ging kwaliteitseisen verbindt die ook door een vorm van intern toezicht worden 

gehandhaafd (Aedes, 2002). De zelfregulering wordt later door Aedes ook verder 

gefaciliteerd door de ontwikkeling van benchmark technieken (de Aedex) en door 

technieken van visitatie (Reaflex). Maar voor het concept van zelfregulering was er 

toen in ieder geval geen vruchtbare bodem. 

In de Toezichtsbrief van Tommel, die op 28 juni 1995 verscheen (Tommel, 1995) 

werden deze formuleringen bijna woordelijk overgenomen en deze zijn sindsdien 

deel van rijksregulering. In die brief werd ook op de kamerdiscussie gereageerd. Het 

rijkstoezicht wordt gehandhaafd èn verzwaard. Zo wordt het formele vereiste geïn-

troduceerd dat de activiteiten van de corporatie moeten bijdragen tot de kerntaken 

(substantieel en causaal verband). De term kerntaak is nieuw, maar duidt op de 

bestaande verantwoordingsvelden. Nevenactiviteiten (activiteiten buiten het taak-

veld) zijn alleen toegestaan voorzover deze noodzakelijk zijn in verband met de 

kerntaak. Ten aanzien van deelnemingen van een corporatie in andere rechtsper-

sonen (financieel, bestuurlijk) wordt een terughoudend beleid geformuleerd: deze 

dienen binnen het taakveld te passen en voor de kerntaken een toegevoegde 

waarde te hebben. Deelnemingen zouden niet gebruikt mogen worden om kernta-

ken buiten de toegelaten instelling te plaatsen of om de begrenzingen van het 

werkterrein te omzeilen. Tegelijk verruimde Tommel het werkgebied met ‘leef-

baarheid’, een nauwelijks te definiëren categorie. Het beleid ten aanzien van het 

werkgebied werd dus aangescherpt èn verruimd. Daarnaast moeten er betere 
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waarborgen komen voor een goed volkshuisvestelijke presteren, maatregelen die 

vooral ten doel hebben om de transparantie te vergroten. Corporaties moeten een 

beleidsplan maken waarin zij de beleidsvoornemens op de verantwoordingsvelden 

voor een periode van vijf jaar aangeven en waarin de samenhang tussen investe-

ringen, reserves en huurontwikkeling wordt verwoord. Over dat plan moet met de 

gemeente overleg gepleegd worden en waar mogelijk moeten er prestatie-

afspraken gemaakt worden. Op basis van de prestatievoornemens maakt het rijk 

een review, die ook de Tweede Kamer wordt toegezonden.  

Intussen kwamen ook berichten over een dreigende deconfiture van de WBL Lim-

burg, die uit een fusie was ontstaan met een NWI. Er kwam een apart parlementair 

onderzoek, waarvan het rapport in mei 1996 verscheen (Tijdelijke Commissie On-

derzoek WBL, 1996). In de Tweede Kamer probeerde met name Duivesteijn het 

vraagstuk te verbreden: zijn politieke inzet was de staatssecretaris verantwoorde-

lijk te houden voor het reilen en zeilen van individuele corporaties. Daarmee zou de 

corporatie een taakinstelling geworden zijn, omdat dan de staatssecretaris ook 

gehouden is tot individuele aansturing, c.q. opdrachtverlening. Tommel weigerde 

dit, met ruime steun van de Kamer. Wel werden conclusies getrokken over de in-

terventiemogelijkheden in het geval er wel grote problemen dreigen maar het 

instellingsbestuur of de gemeente weigert afdoende actie te nemen. Dit resulteer-

de in het voorstel om een scherper onderscheid te maken tussen het financiële 

toezicht en het volkshuisvestelijke toezicht. Voor het eerste zou de rol van de sec-

torinstituten aangescherpt moeten worden, voor het tweede de rol van de ge-

meente. De rijksoverheid is verantwoordelijk voor een goede toezichtketen. Waar 

nodig moeten de mogelijkheden voor preventief ingrijpen bij slecht functionerende 

corporaties aanwezig zijn. Vandaar de bevoegdheid tot het aanwijzen van een 

interim-manager met bestuursmacht en de ruimere sanctiemogelijkheden.  

4.5.2 Naar een toezicht op het maatschappelijk rendement 

Dit alles resulteert in een wijziging van het BBSH met ingang van 1.1.1997 (Stbl 

1996, 536). Deze wijziging had ten eerste betrekking op het werkgebied: in lijn met 

de toezichtbrief werd dit met ‘leefbaarheid’ verruimd. Ook werd het noodzakelijk-

heidcriterium toegevoegd: nevenactiviteiten en verbindingen met andere rechts-

personen zijn alleen toegestaan indien deze noodzakelijk zijn om de kerntaken uit 

te voeren zoals die in de verantwoordingsvelden zijn aangeduid. En daar kwam de 

bepaling bij dat nieuwbouw slechts beneden een bepaalde prijsgrens (kosten van 

verwerving) mocht plaatsvinden. Met deze bepalingen werd het werkgebied zowel 

verruimd als beperkt. Ten tweede veranderden de verantwoordingsvelden: niet 

alleen werd ook daar de leefbaarheid toegevoegd, in 2000 gevolgd door het presta-

tieveld wonen en zorg. Ook werden de bepalingen toegevoegd die een doelmatige 

besteding van het non-profit vermogen dienen te bevorderen. Het gaat allereerst 

om de eis dat alle werkzaamheden van de instelling moeten bijdragen aan de 

‘kerntaken’. Een volgende bepaling is dat de corporatie niet meer vermogen aan-

houdt dan noodzakelijk voor haar taakuitoefening. Ten derde werden aan het BBSH 

bepalingen toegevoegd over de beleidsvoorbereiding (een prestatieplan) en de 

wijze waarop deze in het toezicht wordt betrokken. In de Memorie van Toelichting 
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op deze wijziging valt te lezen dat “het nastreven van voldoende maatschappelijk 

rendement van de sector als geheel” een toezichtstaak van de rijksoverheid is. In 

geen van de onderliggende stukken wordt overigens aan de term ‘maatschappelijk 

rendement’ een nadere invulling gegeven. Ook dit is ten opzichte van het rapport 

van de Commissie Taakstelling en Toezicht en het eerste BBSH een nieuwe formu-

lering. Een dergelijke verantwoordelijkheid werd eerst expliciet afgewezen.  

Een belangrijk element in de vormgeving van het stelsel was een verbeterde moni-

toring op landelijk niveau. De Tweede Kamer kreeg niet alleen de landelijke over-

zichten van de beleidsvoornemens en van de in de jaarrapportages vervatte presta-

ties, waardoor overigens ook een vergelijking van voornemens en realisaties moge-

lijk werd. Er werd daarnaast met behulp van het Prognosemodel inzicht geboden in 

de samenhang tussen vermogenspositie, investeringen en huurprijsontwikkelingen 

op landelijk en regionaal niveau, met vooruitberekeningen voor een periode van 10 

jaar. Op die manier zou de politieke besluitvorming op landelijk niveau worden 

gevoed (zie onder meer: TK 96/97 nr 24.508, nr 10, nr 39 en nr 58). Later is het Cen-

traal Fonds Volkshuisvesting met deze rapportage belast. Dit heeft ook een eigen 

prognosemethodiek ontwikkeld, inclusief risico-analyses. 

Er werd in die toelichting ten aanzien van de beleidsplanning ook de nadruk gelegd 

op een kwaliteitszorg bij de instellingen. Die moeten zich beter verantwoorden over 

wat zij beogen en bereiken; de inzet van middelen zou met het oog op de doelstel-

lingen van de instelling en het doelbereik gemotiveerd moeten worden. Dan kun-

nen gemeente en rijk nagaan of de corporatie een consistent beleid voert. Boven-

dien ontstaat er een basis voor beleidsafstemming, als de gemeente ook een be-

leidsvisie en programma maakt. Die afstemming kan in prestatieafspraken of 

mooier nog in prestatiecontracten worden vastgelegd. 

De verbrede toezichtstaak werd dus ingevuld door monitoring en kwaliteitszorg. 

4.5.3 De herziening van de toezichtketen 

Het rapport van de Algemene Rekenkamer over het toezicht op de woningcorpora-

ties (Algemene Rekenkamer, 1996) bevatte kritiek op de toezichtketen. De Tweede 

Kamer drong op verzelfstandiging van het toezicht aan, een pleidooi dat Tommel 

aanvankelijk niet wilde honoreren. Intussen bleek het gemeentelijke toezicht geen 

groot succes. Door gebrek aan interventiemogelijkheden was het voor de gemeen-

te geen dankbare taak. De voortschrijdende schaalvergroting van de woningcorpo-

raties tot over de gemeentegrenzen heen maakte de taak nog lastiger. Tommel 

verbond hieraan, na advisering door Scheltema (Lindeman c.s., 1997) in zijn tweede 

toezichtbrief uiteindelijk zijn conclusies (Tommel, 1997). De gemeentelijke toe-

zichtrol vervalt alsnog. De nadruk komt nu volledig te liggen op beleidsafstemming 

tussen gemeenten en corporaties, waarbij de corporatie het gemeentelijke beleid 

in acht moet nemen. In dit ‘horizontale bestuur’ past een formele toezichthouden-

de rol van de gemeente niet meer, aldus Tommel. Tegelijk wordt het financiële 

toezicht, waar het gaat om informatievergaring en oordeelvorming, bij het Cen-

traal Fonds gelegd. De toelating blijft een ministeriële verantwoordelijkheid en het 

toezicht dus ook; die twee zijn onafscheidelijk. Een grotere rol dan een early war-
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ning systeem van het Centraal Fonds zou op dit punt keuzes noodzakelijk gemaakt 

hebben. De brief kondigt dan ook een verdergaande verzelfstandiging van het Cen-

traal Fonds aan. Het bestuur wordt onafhankelijk van de koepelorganisaties; de 

taak wordt verbreed tot ook steun voor projecten; er komt een betere wettelijke 

verankering in de Woningwet. Later werd er nog (in 2001) een taak van het Cen-

traal Fonds toegevoegd in verband met de matching van taken en middelen door 

de Commissie Sluitend Stelsel. Ook werd de aanpassing van het instrumentarium 

aan de orde gesteld. De minister krijgt de bevoegdheid om de rechter tot het aan-

stellen van een bewindvoerder te verzoeken, waarbij de bevoegdheden van een 

bewindvoerder worden uitgebreid tot ook het maken van onder meer een sane-

ringsplan; de minister krijgt de mogelijkheid een dwangsom op te leggen als de 

corporatie een aanwijzing niet opvolgt. Vooral dit laatste biedt mogelijkheden tot 

sanctie zonder onmiddellijk het gevaar te lopen door te moeten stoten naar de 

intrekking van de toelating. 

Het wetsontwerp tot wijziging van de Woningwet werd eind 1998 ingediend (TK 

1998-99 26.326 dd 30 november 1998) en trad in nauwelijks gewijzigde vorm in 

2000 in werking. De toelichting op het wetsontwerp stelt: “De opdracht tot zorg 

voor voldoende huisvesting die artikel 22-2 van de Grondwet aan de overheid 

geeft, wordt mede door de toegelaten instellingen ten uitvoer gebracht. Het func-

tioneren van de toegelaten instelling is dan ook onlosmakelijk verbonden met het 

algemene belang van de volkshuisvesting. Het is de taak van het rijk om erop toe te 

zien dat de toegelaten instellingen actief aan het bevorderen van het volkshuisves-

tingsbelang blijven werken, zij zich niet buiten de grenzen van de volkshuisves-

tingstaak begeven en zich onthouden van activiteiten die het volkshuisvestingsbe-

lang niet dienen. Kortom, het rijk zal door middel van toezicht op de toegelaten 

instellingen zo veel mogelijk moeten garanderen dat zij zich inzetten voor de socia-

le taak waar zij voor staan…”.  In deze formulering is de rijksoverheid verantwoor-

delijk voor niet alleen de rechtmatigheid van het handelen van corporaties, maar 

ook de doeltreffendheid. Opmerkelijk is dat deze nieuwe invulling van het rijkstoe-

zicht gepaard gaat met afschaffing van de gemeentelijke rol. Immers, in alle voor-

gaande stukken wordt juist benadrukt dat het rijk de doeltreffendheid niet of zeer 

moeilijk beoordelen kan omdat het afweging in een lokale setting vergt. 

In dit verband is het nuttig om het rapport van de Commissie Scheltema over het 

toezicht op toegelaten instellingen nader te bezien. Daarin wordt gesteld dat toe-

zicht een secundaire voorziening is. “De besluitvorming vindt plaats binnen het 

orgaan waarop toezicht wordt gehouden. De toezichthouder corrigeert zo nodig, in 

beginsel achteraf, althans in een laat stadium. Toezicht is zo bezien een principieel 

ander arrangement dan hiërarchie. In een hiërarchische relatie ligt het initiatief bij 

het meer omvattende hogere gezag.” Een van de toezichtmotieven, zo stelt de 

commissie vervolgens, is beleidsbewaking. “Toezicht, uitgeoefend door dat orgaan 

(dat ook zelf beleid maakt) is dan een middel voor afstemming van het beleid van 

de lagere overheden of andere instanties op het beleid van de toezichthoudende 

overheid. … Besluiten of handelingen van de onder toezicht gestelde worden dan 

getoetst aan plannen, beleidsnota’s of andere beleidsdocumenten, maar ook aan 
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wet- en regelgeving. Het is overigens steeds de vraag of en in hoeverre toezicht kan 

dienen als instrument om beleid van de toezichthoudende overheid te realiseren” 

(cursief JvdS).  

4.6 Remkes’ beleid 

4.6.1 Inleiding 

De discussie over de overheidssturing van het non-profitvermogen was een direct 

uitvloeisel van de vermogensgroei, van het wegvallen van sturingsmogelijkheden 

buiten het non-profit regime, maar ook van veranderde opvattingen over de positi-

onering van de woningcorporaties. De steun voor het concept van maatschappelijk 

ondernemerschap was verminderd. Onder Paars ging het juist om een heldere 

scheiding tussen markt en overheid, wat ook inhoudt dat binnen het overheidsdo-

mein veel meer het primaat van de politiek dan het samenspel van maatschappe-

lijke organisaties op de voorgrond stond. Corporaties worden dan als instellingen 

beschouwd die met publieke taken zijn belast die van overheidswege worden ge-

formuleerd, en niet als instellingen die op eigen gezag hun sociale doelstellingen 

nader invullen die ook van belang zijn voor het woonbeleid. Wat is er dan logischer 

om deze, in ieder geval voor het publieke deel, als taakinstellingen te beschouwen? 

Nog mooier zou een vorm van aanbesteding zijn of concessieverlening in open 

concurrentie, zoals Wolfson in zijn essay bij de evaluatie van het beleid van Heerma 

bepleitte (Wolfson, 1999).  En waarom zou men, nu de grote woningnood is opge-

lost, een zo aparte sector in stand houden met een wettelijk bekrachtigde be-

stemmingsplicht? Waarom niet veel verder doorstoten met de privatisering nu de 

verzelfstandiging zijn beslag heeft gekregen? Marktwerking en contractmanage-

ment pàst in de denkwereld van de econoom, veel beter dan vervlechting door 

overlappende sferen waar bestuurskundigen zich mee bezig houden (zie bijvoor-

beeld Toonen, 1997, 1999).  

4.6.2 Stelseldiscussies  

Remkes startte al snel een stelseldiscussie. Uittreden is denkbaar onder verreke-

ning van het non-profit vermogen. Het is ook mogelijk terug te vallen op een vang-

netvariant door veel bezit te verkopen en het werkterrein te beperken. Het zijn 

beide routes tot beperking van het marktaandeel. Handhaving van de huidige hy-

bride variant was een derde optie, maar dan moet wel een vorm worden gevonden 

waarin een transparante scheiding wordt aangebracht tussen marktactiviteiten en 

de sociale taak (kernactiviteiten). In de ambtelijke nota ‘Agenda’ (VROM/DGVH, 

1999) werden ook ideeën geopperd van concessiesystemen of gebiedsgewijze ‘pu-

blieke vordering’ van woondiensten. Vanuit de sector bleek de weerstand tegen 

privatisering of taakversmalling groot en men koos liever voor hybride systemen, 

waarin het private karakter met een publieke inbedding van de woningcorporaties 

bleef bestaan (zie ook VROM Raad 1999). Achteraf bezien is deze uitkomst wel-

haast onvermijdelijk. Het vangnet en het privatiseringsmodel komen beide op het-

zelfde neer, namelijk aanzienlijke beperking van het marktaandeel van de woning-

corporaties en een terugval op huisvesting van de zwakste bewonersgroepen. De 
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hybride variant is dan een veilige keuze. Maar die keuze zegt nog heel weinig over 

de bestuurlijk invulling daarvan.  

4.6.3 Het MDW-traject 

Tegelijk speelt de discussie over markt en overheid. Remkes brengt de corporatie-

sector als project binnen het MDW-traject. De MDW-werkgroep rapporteert begin 

2000 (MDW-werkgroep woningcorporaties, 2000), een rapportage die onder ver-

wijzing naar de nog te publiceren Nota woonbeleid door de regering werd overge-

nomen ( TJK 99/00, nr 24.036-147). De werkgroep constateert dat het hybride stel-

sel doeltreffend is. Er kunnen wel twijfels bestaan ten aanzien van de doelmatig-

heid (efficiency) ervan. Waar het gaat om gelijke concurrentieverhoudingen is het 

beeld gemengd: corporaties kunnen mede door de voordelen van een WSW en 

fiscale vrijstelling met een lager rendement genoegen nemen dan commerciële 

instellingen, maar zijn tegelijk meer aan overheidssturing onderworpen en kennen 

een bedragbeperkende bestemmingplicht. Duidelijke aanwijzingen dat het non-

profit bestel per saldo zeer ongelijke marktposities met zich brengt zijn er dus niet. 

Belangrijk is wel dat woningcorporaties en gemeenten nogal nauw samenwerken, 

waardoor de toegang van commerciële bedrijven tot de lokale bouwmarkt beperkt 

kan worden. Voor de middellange termijn ligt handhaving van een hybride variant 

dan ook in de rede, waarbij geprobeerd kan worden de efficiency en de doelmatig-

heid te bevorderen door vormen van interne concurrentie en contractmanagement 

(scheiding eigendom en beheer), of door kwaliteitslabels, benchmarking en visita-

tie. De doeltreffendheid van het corporatiegedrag kan worden vergroot door het 

taakveld en de kerntaken van de corporaties nader te definiëren. De bestemmings-

plicht geldt binnen het taakveld (het oude terrein van de volkshuisvesting), de 

kerntaken zijn door de overheid opgelegd. Buiten het taakveld kan de corporatie 

onder marktconforme condities werken, mits die nevenactiviteiten in dochters zijn 

ondergebracht en er geen beslag op het non-profit vermogen kan bestaan. Het 

efficiency-thema en dat van marktwerking binnen het non-profit bestel is nadien 

in verschillende publicaties aan bod gekomen (Conijn e.a., 2002; Hakvoort e.a., 

2001; Wolters & Verhage, 2001). 

4.6.4 Vermogensgroei en overheidssturing? 

De nota Mensen, Wensen Wonen (Remkes, 2000) staat na dit advies niet meer in 

het teken van een stelseldiscussie. Kern van de discussie betreft de inzet van het 

groeiend non-profit vermogen. De Nota MWW kan worden opgevat als een poging 

dat thema op de beleidsagenda te zetten. De herstructureringsopgave vergt mid-

delen die ruimschoots binnen de sector voorhanden zijn. Remkes wenst daarom 

een sterkere overheidssturing, waarvoor de basis in een Woonwet gelegd zal wor-

den. Daarbij kiest hij, blijkens de nota, voor een breed gedefinieerd taakveld in 

combinatie met een vorm van beleidsinstructie daarbinnen. De oude gedachten 

over horizontale sturing op gemeentelijk niveau door corporaties prestatieplannen 

te laten maken en bovendien prestatiecontracten met de gemeente te laten sluiten 

blijft gehandhaafd. Een plicht om dergelijke contracten te sluiten komt er niet, 

omdat er nu eenmaal in het Nederlandse rechtsstelsel sprake is van contractvrij-
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heid en omdat bovendien de gemeentelijke autonomie vergaand doorbroken zou 

worden. Die horizontale beleidsafstemming, of netwerkbeleid, wordt echter aan-

gevuld met een stelsel van landelijke beleidskaders, die hun vertaling dienen te 

krijgen in provinciale, regionale en lokale woonplannen, en in de beleidsvoorne-

mens van de corporaties. Kenmerkend voor Remkes’ voorstellen is dus een planhië-

rarchie met aanwijzingsbevoegdheden die het rijk de mogelijkheid moeten geven 

om de doorwerking van het rijksbeleid af te dwingen. Hoe wordt dit verder uitge-

werkt, gelet op het feit dat prestatiesturing in eerdere beleidsfases een groot pro-

bleem was gebleken? 

Misschien is wel de belangrijkste keuze geweest om het taakveld zeer breed te 

omschrijven, namelijk als “woningen, woondiensten en woonmilieus”. Woningcor-

poraties dienen bij te dragen aan de “woonkwaliteit”. Het zijn nauwelijks gedefini-

eerde begrippen. De afbakening van dat werkterrein werd zo breed, dat in zowel 

het concept als de definitieve versie van de Nota MWW geen heldere grens meer 

bestond en de schrijvers ervan hun toevlucht zochten tot casuïstiek (de koekjesfa-

briek). De Nota bevat voorstellen voor een vorm van preventief overheidstoezicht 

op de corporatieactiviteiten die kennelijk buiten het speelveld vallen. In de Con-

ceptnota is dit in het beruchte stroomschema vervat. Hierin was het criterium 

opgenomen dat taken toegestaan kunnen worden als er een prestatiecontract met 

de gemeente bestaat (maar welk prestatiecontract is in rijksogen rechtmatig?) en 

dat taken verboden kunnen worden als commerciële instellingen die tot hun core 

business rekenen (een onhanteerbaar subjectief criterium, want daarvan zal bijna 

altijd sprake zijn). In de definitieve nota is dat schema weggelaten met handhaving 

van de toezichtstaak (zie blz. 243), die nu uitgevoerd moet worden op basis van de 

prestatieplannen van de corporaties. De beoordelingscriteria zijn niet uitgewerkt. 

Voor de corporaties zal het in concrete gevallen zelfs heel moeilijk zijn om te be-

oordelen of hun activiteiten buiten het werkdomein vallen. Het is duidelijk dat hier 

een sturingsdilemma ontstaat. De keuze voor een breed taakveld hangt, ik kan het 

niet anders zien, samen met de wens om als overheid te kunnen sturen op een 

brede inzet van het corporatievermogen. Een smal taakveld zou de bestemming 

van het geld hebben beperkt en dus ook de sturingsmogelijkheden van de rijks-

overheid. Die breedte en de vage begrenzing verscherpen echter het handha-

vingprobleem en maken het juist weer moeilijker om aan de corporatieactiviteiten 

richting te geven. 

De nota stelt vervolgens dat binnen dat brede werkterrein corporaties kerntaken 

hebben. Deze kerntaken betreffen de klassieke sociale taak (huisvesting kwetsbare 

groepen zonder risicoselectie) èn de duurzaamheid en leefbaarheid van woonge-

bieden. Naast de kerntaken worden bovendien tien opdrachten geformuleerd: 

traditionele sociale taken, bevordering van het eigen-woningbezit, verhogen van de 

kwaliteit van de leefomgeving, vergroten van de aanbodsdifferentiatie, duurzaam-

heid en zeggenschap. Deze opdrachten zullen in een rijksbeleidskader (AMvB) wor-

den geconcretiseerd. Wat bij nadere lezing opvalt, is de vaagheid van de gehan-

teerde begrippen. Het is kennelijk niet mogelijk gebleken om het concept van stu-

ren op prestaties nader in te vullen. De opdrachten kunnen bovendien tegenstrijdig 
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zijn. Zo kunnen het vergroten van de aanbodsdifferentiatie en het bevorderen van 

het eigen-woningbezit zeer wel in strijd zijn met de klassieke sociale taak. Een der-

gelijke spanning is wellicht onvermijdelijk, maar vergt dan wel grote beleidsvrijheid 

in de lokale context (Priemus, 2001). Men kan moeilijk anders concluderen dan dat 

de sturingspretentie in haar tegendeel verkeert: de verhoudingen worden als men 

vasthoudt aan de retoriek van prestatiesturing wollig.  

Ten slotte wordt het sanctiepotentieel uitgebreid. Niet alleen is een aanwijzing bij 

taakverwaarlozing mogelijk, desnoods gevolgd door intrekking van de toelating, 

maar ook een boete als er onvoldoende wordt gepresteerd. De combinatie van 

zachte beoordelingscriteria en zachte sancties als een boete, maakt interventie 

ogenschijnlijk makkelijker. Maar wetgeving heeft ook het karakter van rechtsbe-

scherming van de instelling waarop toezicht gehouden wordt. De vraag in welke 

situatie wel en in welke niet wordt ingegrepen kan de administratie hoe dan ook 

niet ontgaan. Die vraag komt ook terug als de corporatie die een sanctie opgelegd 

krijgt bij de rechter in beroep gaat. De beleidsregels die minimaal nodig zouden zijn 

om een dergelijk beroep te weerstaan, zijn echter nergens in de Nota, in de Woon-

wet of in andere beleidsstukken te vinden.  

Aanvankelijk was het de bedoeling om het hele toezicht, inclusief het toezicht op 

doeltreffend handelen van de corporatie, bij een zelfstandig bestuursorgaan te 

leggen. In de definitieve nota is daarvan afgezien en bleef de minister (naast de 

toelating) ook voor het doeltreffendheidstoezicht verantwoordelijk. Vanwege de 

nauwe samenhang met de rijksdoelstellingen is dat wel logisch, de keuze is ook 

begrijpelijk vanwege de grote vrijheid die een vage normstelling het toezichthou-

dend orgaan zou verschaffen. 

4.6.5 Vraagstukken van handhaving 

Intussen ging de discussie over de afbakening van het domein van de woningcor-

poraties en de handhaving van die grenzen gewoon door. Tommel had al grote 

moeite om de werkzaamheden van de corporaties tot het formele taakveld te be-

perken. Remkes werd voor dit probleem niet gespaard. De Oibibio-affaire bleek een 

blikvanger. Hij besloot om in de interimfase van het toezicht tot de nog te verschij-

nen Woonnota een bredere invulling van het taakveld te gedogen, op voorwaarde 

van een preventief toezicht ( TK 99/00 nr. 24.508-52; zie ook MG 99-23). Hij deed 

dit om corporaties meer mogelijkheden te geven de onrendabele investeringen te 

kunnen bekostigen uit winst die elders wordt behaald. De omschrijving van het 

werkterrein verandert niet. Activiteiten buiten het formele speelveld ex art 11 BB-

SH (nevenactiviteiten) worden echter eerder toegestaan. Het oude noodzakelijk-

heidcriterium wordt opgerekt. Corporaties moeten voortaan aannemelijk kunnen 

maken dat aan de volkshuisvestelijke taken een bijdrage wordt geleverd. Daartoe 

wordt een preventief toezicht in het leven geroepen. Deze nevenactiviteiten dienen 

(na een overgangsperiode) in een aparte rechtspersoon ondergebracht en onder 

marktconforme condities te worden uitgevoerd. Deelnemingen van woningcorpo-

raties in een aparte rechtspersoon zijn onderworpen aan een toezicht achteraf. 

Later wordt dit als volgt geformuleerd: de nevenactiviteiten moeten een ‘woonka-
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rakter’ hebben, verband tonen met de kerntaken (de verantwoordingsvelden) en 

daarvoor een significante meerwaarde hebben. De laatste circulaire over dit on-

derwerp (MG 2001-26) bevat vervolgens een lange lijst van voorbeelden van regels 

en uitzonderingen daarop, waarmee slechts zichtbaar wordt hoe lastig het is om 

duidelijke grenzen te stellen als men ze eerst heeft losgelaten.  

Achteraf gezien roept dit gedoogbeleid toch wel verbazing op. Handhaving van de 

begrenzing van het non-profit domein (art 11) was onder de oorspronkelijke condi-

ties helemaal zo moeilijk niet en zou ook veel discussie over concurrentieverhou-

dingen overbodig hebben gemaakt. De uitkomst is namelijk dat ‘nevenactiviteiten’ 

buiten de rechtspersoon van de toegelaten instellingen in deelnemingen of in zelf-

standige bedrijven worden gebracht en dus ook onder de vennootschapsbelasting 

vallen. Corporaties kunnen winst uit deelnemingen terugsluizen naar de kerntaak; 

ook bij handhaving van de taakbegrenzing blijft er dus de mogelijkheid van kruis-

subsidiëring.  
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5 
Tussenbalans 

5.1 Samenvatting 

Het voorgaande bevat een zoektocht naar de kern van het non-profit regime bin-

nen de volkshuisvesting (toch maar even het ouderwetse woord) en naar de ont-

wikkelingen in de vormgeving ervan. 

De kern ligt in de bestemmingsplicht die geldt voor de overwegend private instel-

lingen en die is verankerd in de statuten en de doelstellingen daarvan: uitsluitend 

op het terrein en in het belang etc. Het non-profit stelsel bestaat dus bij de gratie 

van de beperking ervan. Op dit punt is het belang van individuele instellingen con-

trair aan het collectieve belang.  

Die kern werd in het toezicht gehandhaafd, dat verschillende functies vervulde. Het 

rechtmatigheidstoezicht borgde in essentie de bestemmingsplicht. Het financiële 

toezicht vloeide aanvankelijk voort uit de directe overheidsbemoeienis met de 

financiering en de besteding van overheidsmiddelen. Later werd het toezichtmotief 

de solvabiliteit en betrouwbaarheid van de sector voor externe financiers te bor-

gen. Er was ook wel een doeltreffendheidstoezicht, maar dit bleef lange tijd rudi-

mentair van karakter en beperkte zich tot taakverwaarlozing. Hier werd vertrouwd 

op de doelstellingkeuze en beleidskwaliteit van de instellingen zelf; gedurende een 

korte periode is geprobeerd toezicht om te vormen tot een kwaliteitszorg, maar 

deze poging verzandde snel. Doelmatigheidstoezicht werd vooral als de taak van 

het intern toezichthoudend orgaan gezien.  

De bestemmingsplicht en het toezicht waren lange tijd onomstreden, omdat bin-

nen de sector weinig verschil van mening was over de inhoud van ‘het terrein’ en 

‘het belang’. Er bestond een hechte gemeenschappelijke cultuur die nadere precise-

ring overbodig maakte. In de jaren negentig veranderde dit.  

Sturing op doelmatigheid en doeltreffendheid viel dus grotendeels buiten het non-

profit regime. Daarvoor was de positieve prikkel door financiële steun (financiering, 

subsidiëring) belangrijk. Woningcorporaties waren arm, zodat deze sturingslijn ook 

effectief was. Op het moment dat daarin door een groeiend eigen vermogen ver-

andering komt, valt de noodzaak van overheidsbijdragen weg en vervalt tegelijk 



30    TUSSENBALANS 

R I G O  R e s e a r c h  e n  A d v i e s  B V  

een effectief sturingsmiddel. Dus komt er al snel een zwaarder accent te liggen op 

gedragsregulering in het kader van de toelating en het toezicht.  

De interventies van Floor bij de voorbereiding van de beleidsmatige conclusies over 

het rapport van de Commissie De Roos in 1964 maken dit glashelder. Hij wilde het 

toezicht herijken en dat veel meer betrekken op de toetsing op de maatschappelij-

ke inzet van het non-profit vermogen. Interessant is ook dat hij een nieuw sturings-

instrument wilde door gedeeltelijke afroming van het non-profit vermogen en 

storting in een door het rijk (!) te beheren fonds, om een te grote liberaliteit door de 

verzelfstandiging te kunnen corrigeren. Daarmee zou een stuurstroom zijn ont-

staan die de bestedingen van de individuele corporaties richt. Het kwam er echter 

niet van. De corporatiekoepels wisten invoering geruime tijd te voorkomen. De 

noodzaak was lange tijd ook minder groot dan aanvankelijk verondersteld, omdat 

de subsidiestromen bleven bestaan die naast het non-profit regime meer dan vol-

doende sturingsmogelijkheden boden. De daarin vervatte kostprijsmethodiek be-

perkte ook de mogelijkheid van vermogensvorming. Maar er was ook een beleids-

inhoudelijk probleem. De overheid bleek niet in staat de toetsingscriteria verder 

aan te scherpen dan de prioriteit van verhuur aan lagere-inkomensgroepen.  

Het probleem werd actueler door Heerma’s beleid. Aanvankelijk werd zwaar inge-

zet op de bedrijfsmatige verzelfstandiging, waarbij het doeltreffendheids- en 

doelmatigheidsoordeel nagenoeg geheel bij het bestuur en de Raad van Toezicht 

van de instellingen werd gelegd. Kort daarop werd vertrouwd op een doeltreffend-

heidsoordeel door de gemeenten en op een vorm van netwerkmanagement op 

gemeentelijk niveau (prestatieafspraken). De gemeenten gaven aan hun rol weinig 

invulling en die vielen even later buiten de toezichtsketen. Het vermogen van de 

corporaties steeg intussen en dus nam ook de maatschappelijke betekenis van de 

bestemming van dat non-profit vermogen toe. De behoefte aan politieke sturing 

op landelijk niveau groeide. Dit werd deels vertaald in een uitgebreider systeem 

van monitoring, eerst door het DGVH zelf, later door het Centraal Fonds. Ook werd 

meer nadruk gelegd op vormen van netwerksturing en lokale prestatieafspraken. 

Beide zijn zachte sturingsmiddelen. De vraag hoe prestatiesturing binnen het non-

profit regime moest worden geïntegreerd, bleek moeilijk te beantwoorden. Zo is er 

in het beleid een richting te vinden waarin prestatiesturing tot het domein van het 

netwerkmanagement beperkt blijft en wordt gecombineerd met vormen van zelf-

regulering binnen de sector. Binnen deze lijn past beperking tot het rechtsmatig-

heids- en financiële toezicht en past de sanctie van intrekking van de toelating bij 

alleen taakverwaarlozing; duidelijke begrenzingen van het taakveld zijn in dat 

kader nodig. De andere richting kent een sterke verbreding van het werkveld, 

waardoor het rechtmatigheidstoezicht aan betekenis verliest, in combinatie met 

het streven om veel meer op de taakuitoefening van de corporaties te sturen door 

allerlei rijksprioriteiten. Het toezicht wordt uitgebreid en het sanctiepotentieel 

gedifferentieerd zodat de straffende hand dreigt. Die stroming was in de Nota 

Toezicht, in Heerma’s en vooral in Remkes’ beleidsnota duidelijk herkenbaar. Maar 

als het op implementatie van beleid aankwam, verdween deze opvatting uit beeld.  
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5.2 Commentaar 

5.2.1 Metaforen in beleid 

Vanaf 1995 oefende de Tweede Kamer grote druk uit om het gedrag van corpora-

ties meer te kunnen sturen. Ik kan moeilijk ontkennen dat er bekwaam gereageerd 

werd op politieke druk. Maar heeft de administratie zich tegelijk niet verantwoor-

delijk gemaakt voor taken die ze maar moeilijk waar kan maken? Het lijkt er wel op 

alsof die administratie zich als een buffer opstelde tussen een sterk op sturing 

gerichte Tweede Kamer en een onwillig veld dat van een dergelijke sturing niets 

wilde weten. Het gevolg is het gebruik van metaforen in rijksbeleid, zoals maat-

schappelijk rendement.  

5.2.2 Toetsingscriteria voor doeltreffend handelen niet verder uitgewerkt 

In bestudeerde beleidsstukken vanaf 1995 wordt veelvuldig de terminologie van 

toezicht op prestaties gehanteerd. Dat de verantwoordingsvelden kerntaken wor-

den genoemd, past in dezelfde terminologie. Er gaat de indruk van uit dat de wet-

gever de corporatie taken opdraagt. Doordat corporaties worden gezien als instel-

lingen die het volkshuisvestingsbelang moeten dienen, krijgt het toezicht een in-

strumenteel-sturend karakter. Maar in de uitwerking van het toezichtbeleid is dit 

alles niet echt verder gebracht. De prestatievereisten worden immers niet scherp 

benoemd. De functie van de verantwoordingsvelden verandert niet ingrijpend. 

Door de verruiming van het taakgebied en de toevoegingen van het vage begrip 

leefbaarheid wordt een toetsing zelfs bemoeilijkt. De vraag hoe de minister zelf de 

verantwoordelijkheid van toetsing op doeltreffend handelen wil oppakken, komt 

nauwelijks aan de orde, zelfs niet in beleidsstukken waarin de gemeentelijke toe-

zichtrol is afgeschaft. Het ‘uitplaatsen’ van het financiële en eventueel het recht-

matigheidstoezicht naar een Centraal Fonds biedt in dit kader geen afdoende op-

lossing, omdat het de vraag alleen maar pregnanter maakt hoe dan van rijkswege 

op beleidsinhoud gestuurd zou moeten worden. Bij een heterogene taakstelling is 

een centraal doelmatigheidsoordeel nooit hard en valt dit oordeel met een verwij-

zing naar de lokale afweging bijna altijd aan te vechten. De uitbreiding van de 

‘kerntaken’ en de daarmee deels overlappende tien geboden uit Remkes’ nota leid-

den ertoe dat die heterogeniteit in taakstelling alleen maar groeit. Daarmee wordt 

het instrumentarium van het toezicht bot, ook al is het sanctiepotentieel uitge-

breid. De invloed van de rijksoverheid op de afwegingen die lokaal gemaakt worden 

neemt veeleer àf. Het is ook niet mogelijk om de instellingen te verplichten concre-

te rijksdoelstellingen in de statuten op te nemen en daarmee het handelen van de 

toegelaten instellingen te binden. Een intern toezichthoudend orgaan is geen gede-

legeerde commissaris van de minister. Regulering is geen effectief instrument om 

doelzoekend gedrag te bevorderen; het beperkt slechts gedragsalternatieven. Als 

men dit pad inslaat, ontstaat een moeilijk beheersbare dynamiek van verdere de-

taillering, grotere regeldichtheid, en steeds onduidelijker vermenging van verant-

woordelijkheden. 
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5.2.3 Een zekere mate van immuniteit…. 

Door zijn constitutie is de non-profit huursector in zekere mate immuun voor de 

dagelijkse beleidsvoering van de (rijks)overheid (zie ook: Van der Moolen en Bruin, 

2000). Men kan daar natuurlijk verschillend over oordelen. Sommigen zullen deze 

beleidsresistentie als een van de sterke punten beschouwen omdat de overheid 

maar al te vaak faalt, anderen als een onterechte beperking van het politieke pri-

maat. Maar los van deze oordeelsvorming: een relativering van de sturingsmoge-

lijkheden via het non-profit regime kan ook wel een aangename ontspanning te-

weegbrengen. 



VERBREDING VAN HET PALET    33 

R I G O  R e s e a r c h  e n  A d v i e s  B V   

6 
Verbreding van het palet 

6.1 Een conclusie om mee te beginnen 

Als de rijksoverheid meer wil sturen op de inzet van het non-profit vermogen, moet 

niet zozeer het toelatings- en toezichtsregime als instrument worden ingezet, maar 

dient veeleer het sturingspotentieel te worden verbreed door parallel andere tech-

nieken te hanteren, die in combinatie effectief zijn.  

6.2 Prestatiesturing door gedragsregulering? 

Vloeken in de kerk wellicht, maar het voorgaande maakt wel duidelijk dat het con-

cept van prestatiesturing, dat van het nieuwe publieke management de kern 

vormt, duidelijke begrenzingen kent, zeker als het verbonden wordt met technie-

ken van gedragsregulering van het corporatieregime. Het concept past ogenschijn-

lijk prachtig in het denken langs de lijnen van het 4 R model, waarbij de overheid de 

gewenste Richting benoemt, andere partijen Ruimte biedt om deze te realiseren, 

probeert Resultaatsturing door de andere partijen te versterken en daarbij te zor-

gen dat zij Rekenschap afleggen van hun handelen, zoals Schnabel de sturingsfilo-

sofie van de overheid in de nadagen van Paars formuleerde (Schnabel, 2001). Dat 

model wil sturen op visie, strategie en beleidsprogramma’s, zodat de overheid niet 

belast wordt met de uitvoering, die veel efficiënter door derden kan worden ge-

daan. Het model kent echter interne spanningen. De formeel geboden ruimte 

wordt al te snel opgevuld door het van rijkswege geëiste resultaat. De monitoring 

van prestaties en de daaraan verbonden beleidsevaluatie brengt een nieuwe bu-

reaucratie, verhoogt voor anderen op soms dramatische wijze de informatielast, en 

trekt al snel machtslijnen binnen de administratie. Verzelfstandiging van die func-

ties in een apart kenniscentrum dat ook voor de coproducenten van beleid een 

onafhankelijk oordeel kan geven, biedt hiervoor een oplossing (Toonen, 2oo2). Een 

zelfstandige positie van het Centraal Fonds Volkshuisvesting past in dit kader. 

Maar dan nog blijft als probleem dat gewenste prestaties vaak helemaal niet 

meetbaar zijn. Overheidsdoelstellingen zijn, als het er werkelijk toe doet, vaak am-

bigu. Niet alleen zijn dan die doelstellingen juist onderwerp van politieke strijd, wat 

tot een de conflicten afdekkend taalgebruik leidt. Bovendien is het vaak helemaal 

niet zo duidelijk wat precies beoogd wordt. Het gaat om politieke intenties die vaak 
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zeer gecompliceerde en qua doelstelling veelvuldige opgaven betreffen. De 

(rijks)overheid probeert dan thema’s aan de orde te stellen die collectieve actie en 

de medewerking van vele partijen vereisen, waardoor in het daaropvolgend debat 

de problemen beter worden benoemd en tegelijk de oplossingsrichtingen zichtbaar 

worden: agenda- en arena-management. De stedelijke vernieuwing is daar een 

prachtig voorbeeld van. Een gemeente of woningcorporatie te verplichten tot ste-

delijke vernieuwing is regelrechte onzin, omdat die instellingen noodzakelijk zijn 

om het begrip invulling te geven. In dergelijke beleidsprocessen is een top-down 

sturing niet wenselijk; die ontneemt aan die beleidsprocessen juist de bedoelde 

kwaliteit.  

Prestaties zijn exact te definiëren op het moment dat de uitvoering van beleid ge-

routiniseerd kan worden en de nadruk ligt op efficiency. Het concept van prestatie-

sturing past veeleer bij de technische rationaliteit van een uitvoerende organisatie,  

dan in situaties waar sprake is van professionele oordeelsvorming of een maat-

schappelijk debat (Noordergraaf, 2002). De grote kwestie hoe het non-profit ver-

mogen op een maatschappelijk nuttige manier kan worden ingezet (doeltreffend 

en doelmatig) past veeleer in de laatste categorie dan in de eerste. Bijna alle tien 

‘geboden’ van de Nota MWW die in de concept Woonwet zijn neergelegd, hebben 

het karakter van beleidsagenda, hoogstens inspanningsverplichtingen; dat kan 

mijns inziens ook niet anders. Toezicht verandert dan ook van een handhavingsin-

strument binnen een hiërarchie, naar vormen van gezamenlijke prestatiebeoorde-

ling en kennismanagement. Dit vergt overigens bewuste horizontalisering van de 

verhoudingen (Bekkers e.a., 2002). Dus luidt ook mijn conclusie dat centrale ge-

dragsregulering via het toelatingsregime en het overheidstoezicht geen doeltref-

fende sturingstechniek is.  

6.3 Planverplichtingen, contracten en communicatieve sturing 

Nu kan mij worden tegengeworpen dat de voorgaande observaties allang beleid 

zijn. Ligt niet al jaren de nadruk op beleidsafstemming tussen lokale partijen (ge-

meente en corporaties), te vatten in prestatieafspraken? Zijn woonvisies, prestatie-

plannen en prestatiecontracten niet om die reden wenselijk? Ten dele. Het is nuttig 

dat lokale partijen hun voornemens voor de middellange termijn op papier zetten, 

waardoor zij niet alleen voor hun dagelijks handelen een afwegingskader krijgen, 

maar ook derden zicht bieden op hun voornemens. Dan kan tot een hogere kwali-

teit van beleid leiden en tot onderlinge afstemming daarvan. Een dergelijke hori-

zontale beleidsafstemming heeft slechts betekenis als de onderliggende voorne-

mens kwaliteit hebben. Een planverplichting helpt hier niet. Als bovendien plan-

verplichtingen worden gebruikt om allerlei rijksdoelstellingen in op te nemen, ge-

beurt het tegendeel van wat men bereikt. In de Nederlandse bestuurscultuur richt 

men zich dan op wat het rijk wenst en niet wat in de lokale omstandigheden, gelet 

op de eigen prioriteiten en inzichten, het meest wenselijke zou wezen. De kwaliteit 

van het beleidsproces neemt af, er worden vele nota’s geproduceerd, die slechts 

dikker worden naar de mate dat er meer nadruk op integraliteit wordt gelegd. In-

tussen wordt op de werkvloer gedaan wat gebruikelijk is. Daar komt nog bij dat een 



VERBREDING VAN HET PALET    35 

R I G O  R e s e a r c h  e n  A d v i e s  B V   

plan helemaal niet rechtstreeks vertaald kan worden in een prestatieovereenkomst 

tussen partijen. De vertaling van visie en strategie naar handelen vergt altijd een 

zelfstandig oordeel, al was het slechts omdat de externe omstandigheden veel 

sneller veranderen dan de plannen of overeenkomsten kunnen worden aangepast. 

Zelfs voor partijen binnen de lokale of regionale beleidsarena zijn contracten maar 

moeilijk te hanteren, omdat de beoogde prestaties (laat staan de maatschappelijke 

effecten) nog lang niet benoemd kunnen worden. Dat kan wel op projectniveau, en 

daar is het al lang heel gebruikelijk om de wederzijdse verplichtingen in contracten 

vast te leggen. Zelfs die projecten zullen steeds weer opnieuw gedefinieerd wor-

den, omdat de lange projectduur aanpassing aan veranderende omstandigheden 

vergt. Gezamenlijke beleidsafstemming is al, zeker gelet op de huidige praktijk, een 

zeer ambitieuze inzet. Beleidsovereenkomsten, opgevat als een inspanningsver-

plichting tot gezamenlijke beleidsontwikkeling en afstemming, zijn geen prestatie-

contracten.   

Het voorgaande betekent niet dat allerlei technieken voor benchmarking en visita-

tie, en voor een grotere transparantie in de besteding van het non-profit vermogen 

uit zicht verdwijnen. In een meer communicatieve sturingstechniek blijven deze 

van groot belang. Deze technieken vergroten immers de mogelijkheid om een 

gefundeerde discussie te voeren tussen de woningcorporatie en relevante actoren 

in de omgeving ervan over de vraag of de doelstellingen juist zijn gekozen en of de 

inzet van de middelen voldoende aan het doelbereik bijdraagt.  

De beleidsafstemming op lokaal/regionaal niveau tussen overheden en woning-

corporaties zou los moeten worden gezien van een hiërarchische sturingslijn die in 

een toelatingsregime of planstelsel is vervat. De rijksoverheid heeft op processen 

van beleidsontwikkeling en –afstemming toch wel grote invloed doordat zij over 

superieure informatie en beleidscapaciteit beschikt en zeer goed tot agendamana-

gement in staat is. Die communicatieve sturingslijn is in de praktijk een veel krach-

tigere dan de regulerende. 

6.4 Economische sturing 

Verbreding van het sturingsareaal is ook mogelijk door vormen van economische 

sturing te gebruiken. Die zijn thans door de afbraak van het subsidiestelsel nage-

noeg verdwenen. Op het moment dat de (rijks)overheid financiële faciliteiten ter 

beschikking stelt, kunnen ook rijksprioriteiten als voorwaarde worden ingebracht 

en zullen andere partijen – voor wat hoort wat – zich ook voor de realisatie daarvan 

inzetten. Die faciliteiten kunnen nog van velerlei aard zijn: investeringspremies, 

exploitatiebijdragen in tekorten, belastingfaciliteiten, hulp bij de financiering of 

risicoparticipatie. Het non-profit regime kent nu nog een belastingvrijstelling. De 

subjectieve vrijstelling van de corporaties vervalt vermoedelijk, waar een vrijstel-

ling voor alleen het non-profit deel van de activiteiten voor in de plaats zal komen 

(Belastingplan 2003, TK 02/03 nr. 28.607-5). In ieder geval zou gezocht kunnen 

worden naar een beleidsmatig actiever gebruik van die vrijstelling. Er zijn al initia-

tieven om die belastingvrijstelling te activeren in fiscale zones, die de herstructure-

ring moeten bevorderen. De garantstelling voor de financiering van woningcorpo-
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raties is een ander instrument. Misschien is het mogelijk om deze garantstelling te 

activeren, bijvoorbeeld door bij maatschappelijk nuttige investeringen een hoger 

investeringsvolume toe te staan dan de geldende bedrijfswaarde; het extra garan-

tierisico zou bijvoorbeeld door een extra waarborgvermogen (solidariteit sector) of 

een extra achtervang van rijk of gemeenten gedragen kunnen worden. De budget-

taire situatie van het rijk sluit omvangrijke subsidiestromen uit. Het groeiend cor-

poratievermogen biedt echter wel mogelijkheden tot financiële sturing. De project-

steun van het Centraal Fonds is daarvan een voorbeeld. Een heffing op corporatie-

inkomsten of –vermogen om daarmee een stuurstroom in het leven te roepen om 

de corporatie-investeringen van veel grotere omvang te kunnen richten, is zeer wel 

denkbaar. Floor’s aloude idee van de 25% heffing op het corporatievermogen gaat 

van dezelfde gedachtegang uit.  

6.5 Activering van de vermogensinzet 

6.5.1 Activering van initiatief 

Met gedragsvoorschriften komen initiatieven niet van de grond. In het rijksbeleid is 

de laatste jaren wel erg sterk de nadruk op het strategische beleidsniveau gelegd 

als aangrijpingspunt van sturing. In een investeringssector als het woondomein 

zijn strategische vergezichten wel van belang, omdat een stabiel perspectief onze-

kerheden kan beperken. Maar het vertrouwen in papier kent zijn grenzen. De rijks-

overheid participeert door garanties of subsidies niet of nauwelijks, heeft zich niet 

aan projecten gebonden, en is daarom geen partij. De gemeenten lijken projecten 

soms vooral als een bron van winst te beschouwen, romen potentiële ontwikke-

lingswinsten bij voorbaat af en vormen dus op zich een investeringsrisico. In een 

stijgende markt is dat risico nog wel te dragen (als er maar geen nacalculatie van 

winst is), in een stagnerende of dalende markt niet. Een stagnerende productie is 

bij een dergelijke handelswijze de onvermijdelijke uitkomst. Woningcorporaties 

staan in zo’n situatie ook niet te trappelen van ongeduld om positie te nemen, 

zeker niet als andere partijen begerig kijken naar de onrendabele top die zij naar 

het oordeel van derden zouden moeten inbrengen; het non-profit vermogen is er 

per slot van rekening ook niet om de winstcapaciteit van derden te vergroten.  

Een terugkeer naar een vorm van saldosubsidiëring door de rijksoverheid om ont-

wikkelingsprojecten te stimuleren, is mijn bedoeling niet. Risicodragende participa-

tie van rijkswege in de aanvangsfase van projecten zou echter een krachtig middel 

kunnen zijn om vormen van publiek-private partnertship bij gebiedsgerichte ont-

wikkelingsprojecten tot stand te brengen. Het is ook een krachtig middel om de 

legitimiteit van het rijksbeleid te vergroten, waar dat nu aan een groot uitvoerings-

tekort mank gaat. De vroegere locatiesubsidies hadden dat karakter van risicopar-

ticipatie: op jaarbasis werden de onrendabele toppen van de grondexploitatie be-

taald, met een nacalculatie zodat als het geheel winstgevend wordt de rijksover-

heid geld terugvordert. Op die manier is met betrekkelijk weinig geld in riskante 

situaties een groot investeringsvolume gerealiseerd. Vormen van risicodeelname, 

bijvoorbeeld door aandelenparticipatie in lokale ontwikkelingsmaatschappijen, zijn 
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zeer interessant om de coalitievorming bij projecten van wijkontwikkeling te ver-

gemakkelijken. De VROM Raad (2002) heeft een voorstel gedaan: leg corporaties 

een heffing op, stort de inkomsten in een Nationaal Participatiefonds Herstructure-

ring en laat dat fonds voor stel 25% (nooit de meerderheid!) risicodragend startka-

pitaal inbrengen in wijkontwikkelingsmaatschappijen waarin ook corporaties deel-

nemen, op voorwaarde van een goed doordachte procesarchitectuur.  

6.5.2 Heffingen in een non-profit sector? 

Vrijstelling van belastingen wordt in de non-profit verhuur vaak als kenmerk van de 

sector gezien en opheffing als een onterechte inbreuk op het samenstel van rech-

ten en plichten van dat stelsel. Ik begrijp niet goed waarom. Men kan moeilijk vol-

houden dat belastingheffing strijdig is met ondernemerschap of particulier eigen-

dom als zodanig. Voorwaarde is wel dat ondernemers bij winst en dus efficiënt 

gedrag belang blijven houden. In de non-profit sector hoeft een vorm van belas-

tingheffing evenmin strijdig te zijn met het sociale ondernemerschap. Als de op-

brengst wordt besteed aan de maatschappelijke doelstellingen van de non-profit 

verhuur is er zelfs geen principieel argument tegen, ook al zou dat niet besteed 

worden aan de activiteiten van de toegelaten instellingen zelf. Een wettelijke 

grondslag, waarin niet alleen de heffing wordt geregeld, maar ook de bestedings-

richting, is natuurlijk wenselijk. Vanuit de non-profit doelstelling heeft deze speci-

fieke, op de sector gerichte, heffing zelfs de voorkeur boven een generieke, omdat 

de middelen als het ware binnen de sector blijven. De heffing zou dan ook een aan 

de vennootschapsbelasting voorliggende VROM-heffing moeten zijn, uitgevoerd 

door bijvoorbeeld het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting.  

Een voortdurende vermogensgroei maakt op dit punt keuzes noodzakelijk. Als het 

corporatievermogen beduidend groter wordt dan voor de eigen taken noodzakelijk, 

is er geen maatschappelijke reden meer om zich van een heffing vrij te pleiten. Dit 

temeer omdat overvloed doelmatig gedrag niet stimuleert. Schaarste aan middelen 

doet dat wel.  

6.5.3 Heffingen als instrument 

Heffingen hebben het nadeel van ontwijkgedrag. Vermoedelijk is uniformering in 

de waarderingsgrondslagen voorwaarde voor een (vermogens)heffing. Hier kan het 

Centraal Fonds een rol vervullen. Op termijn zal elke corporatie te maken krijgen 

met de eis dat er een in de tijd consistente balanspresentatie wordt gehanteerd. 

Wat men nu ontloopt, komt later terug. Ontwijkgedrag is een probleem dat de 

vennootschapsbelasting of inkomsten- en vermogensbelasting (rendementshef-

fing) ook kent zonder dat het een argument vormt om niet te belasten.  

Er is in verband met het voorkomen van ontwijkgedrag wel een begrenzing van het 

werkterrein en dus van het non-profit regime nodig. Het in de Nota MWW voorge-

nomen beleid is te wazig. Waarom niet de oude begrenzing hanteren, dat het non-

profit vermogen alleen mag worden ingezet voor verhuur van woningen (en de 

directe woonomgeving) binnen de sociale huursector (door toegelaten instellingen 

dus) en voor de aan de woning, c.q. de clientèle van de toegelaten instelling gerela-

teerde dienstverlening? Door deze beperking is weglek van het vermogen moeilij-
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ker. In combinatie met een sterkere normering van de waarderingsgrondslagen en 

van de financiële rapportage, levert dat een bruikbare grondslag voor heffing bin-

nen de corporatiesector. Overigens zal bij het vervallen van de subjectieve vrijstel-

ling van de vennootschapsbelasting en het beperken ervan tot alleen de non-profit 

taakstelling ook tot een duidelijker afbakening van het werkgebied nopen; in het 

kader van de Wet markt en overheid zou bij bedrijven met een bijzondere band met 

de overheid een administratieve scheiding nodig zijn tussen beide sferen (Van der 

Moolen, 2001).  

Een en ander leidt dus tot een onderscheid tussen het non-profit kernbedrijf en 

marktactiviteiten binnen het bedrijf, of zelfs tot een afsplitsing van marktactivitei-

ten in zelfstandige rechtspersonen, waarvan de woningcorporaties de aandeelhou-

der zijn. Dit biedt dan meteen mogelijkheden om tussen het non-profit stelsel en 

de markt een flexibel overgangsgebied in het leven te roepen, als samenwerking 

met marktpartijen geboden is (zie ook Van der Schaar, 1998, 1999). Gedacht kan 

worden aan verkoop van huurwoningen, bezitsoverdracht in vastgoedfondsen ten 

behoeve van de herstructurering. 

6.5.4 Beperk sturingsambities via gedragsregulering 

Uit oogpunt van effectieve sturing heeft een heffing voordelen boven gedragsregu-

lering. Er kan immers een effectieve sturing van de inzet van het corporatievermo-

gen bestaan door a) de heffingsgrondslag op zich, b) het openen van mogelijkhe-

den de heffing te ontgaan als de instelling beleidsconform handelt en c) de beste-

ding van de opbrengsten uit heffingen die immers als een stuurstroom op de 

hoofdstroom van de corporatie-investeringen kan worden gezien.  

De overheid hoeft dan ook geen toezicht meer te houden op een doeltreffende en 

doelmatige besteding ervan door de instellingen zelf. Het volkshuisvestelijke toe-

zicht wordt dan weer teruggebracht tot taakverwaarlozing. Toelating, toezicht en 

sancties kunnen zelfs bij een ZBO worden ondergebracht met een sturing van 

overheidswege op afstand. Kortom, op deze wijze wordt de fuik van toenemende 

gedragsregulering gedicht. Een heffing zou dus een middel kunnen zijn om vorm te 

geven aan de sturende rol van de overheid, zonder te vervallen in mistige formules 

van prestatienormering en prestatietoezicht.  

6.6 Matching of heffing? 

Heffing als sturingsinstrument is overigens een geheel ander perspectief dan mat-

ching van taken en middelen. Matching van taken en middelen is politiek een hot 

item. Het metaforisch gehalte van de uitdrukking is hoog. Een duidelijke basis voor 

beleid is het allerminst, omdat noch de taken noch de middelen op een heldere 

manier zijn gedefinieerd. Gebrek aan investeringscapaciteit zou een oorzaak van 

stagnatie in de nieuwbouw of herstructurering zijn. Verkoop van huurwoningen 

ligt dan voor de hand, vooral in de grootstedelijke gebieden. De potentiële op-

brengsten daar zijn hoog. Het is nu echter moeilijk om, door de stagnerende koop-

markt en de toegenomen druk op de huurmarkt, dat potentieel op enige schaal te 

activeren. Constructies om de winstkans later te vertalen in een grotere investe-
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ringscapaciteit nu, worden dan ook beleidsmatig interessant. Dit kan dus ook door 

vormen van aanvullende risicoparticipatie en –afdekking, waar het WSW en Aedes 

al doende mee zijn (het garantiefonds; Aedes en Vernieuwde Stad, 2003). Matching 

van taken en middelen door vermogensoverdracht is dan op het eerste gezicht 

geen noodzakelijke oplossing voor het probleem dat corporaties onvoldoende zou-

den investeren. Bij nader inzien zullen onrendabele investeringen door financieel 

zwakke corporaties tot afboekingen leiden die direct de vermogenspositie onder-

mijnen. Dan zal toch bezit verkocht moeten worden, of daadwerkelijke vermogens-

overdracht moeten plaatsvinden. Het grote verschil tussen een heffing via het CFV 

en een voorstel als dat van Aedes is, dat in het eerste geval de heffing publiekrech-

telijk is genormeerd en de overheid ook sturingsinstrumenten verschaft, terwijl in 

het tweede geval de vermogensoverdracht plaatsvindt door hulpconstructies van 

het WSW op grond van private afspraken die binnen Aedes-verband zijn gemaakt.  

De echt belangrijke beleidsarena ligt dus in de vraag of en zo ja in hoeverre binnen 

de corporatiesector een overheidssturing op de inzet van het non-profit vermogen 

wenselijk is, een vraag van veel bredere betekenis dan de instrumentele uitwer-

king. Ook hier wil ik refereren aan het standpunt van Floor: de corporaties hebben 

een belangrijke publieke taak, die overheidsinterventies rechtvaardigt. Zelfregule-

ring in de sector is een groot goed, maar mag er niet toe leiden dat een koepelor-

ganisatie gaat bepalen in hoeverre de publieke taken afdoende invulling hebben 

gekregen.  

6.7 Opting-out  

De opting-out optie is de mogelijkheid voor corporaties om uit het non-profit regi-

me te treden. Dan vervalt de bestemmingsplicht, vervalt ook de garantieformule 

die in het WSW en het CFV is vervat en verdwijnt het rijkstoezicht. Dit gaat gepaard 

met een uitkoopsom en een herfinanciering van het bezit. De discussie over de 

opting-out variant resulteerde niet in uitgewerkte beleidsregels. In hoeverre de 

Woonwet hiervoor een wettelijk kader zal verschaffen is nog niet bekend. Als cor-

poraties kunnen uittreden, vervalt natuurlijk de mogelijkheid van een heffing. Daar 

staat een uitkoopbijdrage tegenover. De opbrengst daarvan kan worden gezien als 

een vermogen dat voor de bekostiging van overheidsopdrachten kan worden ge-

bruikt. 

6.7.1 Argumenten voor en tegen 

Het argument tegen opting-out  is dat een sociale huursector op een imperfect 

werkende markt belangrijke functies vervult. De aan de bestemmingsplicht ver-

bonden lage rendementseis maakt, juist als het vermogen van de corporaties 

groeit, een relatief lage huur èn omvangrijke investeringen mogelijk, een voordeel 

dat door de zekerheidsstructuur van het WSW en CFV slechts wordt versterkt. De 

duurzame band met het bezit maakt het mogelijk om een lange-termijnhorizon te 

hanteren, wat niet alleen de jaarlijkse lasten verlaagt, maar ook bijdraagt aan een 

goed beheer van de woningen. De ruimtelijke concentratie van het bezit maakt hen 

ook belanghebbende bij een goed beheer van de woonomgeving. Deze instellingen 
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zullen veel minder snel geneigd zijn om door huurderselectie risico bij de woning-

exploitatie te mijden. Daardoor is er een goede infrastructuur voor huisvesting van 

de lagere inkomensgroepen. Het aardige van het huidige ontwikkelingsstadium 

van de woningcorporaties is nu juist dat door de vermogensgroei de betekenis van 

het non-profit beginsel slechts toeneemt (Kemeny, 1995; Priemus, 2002; Van der 

Schaar, 1998). Daar komt bij dat zolang de woningcorporaties binnen de sector 

blijven, er een vorm van overheidssturing en maatschappelijke inbedding blijft 

bestaan, die met een privatisering (wat de opting-out  in feite is) verdwijnt. Dan 

verdwijnen dus ook veel van de sturingsmiddelen die een goede inzet van het ver-

mogen moeten borgen. De argumenten voor opting-out  zijn dat de concurrentie 

op de woningmarkt groeit, de efficiency in het beheer toeneemt, dat er nu op grote 

schaal impliciete subsidies worden verstrekt aan bewoners die een dergelijke sub-

sidie niet direct nodig hebben (als men aanneemt dat alleen de lagere inkomens-

groepen recht op die subsidie hebben; dan zou men ook het fiscale stelsel ingrij-

pend moeten herzien). Het zeer omvangrijke vermogen kent slechts een laag ren-

dement en draagt dus weinig bij aan de groei van de welvaart in Nederland. De 

mogelijkheden om van overheidswege de inzet van dat vermogen te sturen zijn 

gering. Door afroming bij uittreding komt nu juist een omvangrijk vermogen vrij 

dat vervolgens maatschappelijk nuttig kan worden. Juist de vrij hechte institutione-

le inkadering van de sector beperkt de aanbodsflexibiliteit die noodzakelijk is om 

aan de woonwensen van de mensen tegemoet te komen. Een weging van argu-

menten blijkt zeer lastig, omdat het aan empirische ondersteuning van de ge-

claimde voor- en nadelen ontbreekt. Enige relativering is wel mogelijk. De Neder-

landse non-profit huursector is zeer omvangrijk en kan wel een stootje hebben. 

Uittreding van een woningcorporatie betekent nog niet dat het systeem ingrijpend 

verandert.  

6.7.2 Opting-out  en afrekenen 

Vanuit instrumenteel perspectief bezien zijn er aan opting-out  belangrijke aspec-

ten verbonden. Zolang corporaties binnen het non-profit stelsel blijven, is er de 

wettelijke mogelijkheid om heffingen op te leggen. Het Centraal Fonds is als zelf-

standig bestuursorgaan de uitvoerende instantie. Bij intrekking van de toelating 

van overheidswege kan op het gehele vermogen beslag worden gelegd indien de 

instelling onrechtmatig handelde of het volkshuisvestingsbelang in zeer ernstige 

mate schaadde. De intrekkinggronden zijn echter in de wet beperkt. De Woningwet 

voorziet nu niet in de situatie dat er een verzoek tot uittreding komt. Op het mo-

ment dat voor uittreding een wettelijke voorziening wordt geboden zonder nadere 

voorwaarden te stellen, is er geen grond tot afrekening. De facto is dan het non-

profit regime volledig geopend en kan elke instelling vrijelijk kiezen om te vertrek-

ken of te blijven (terzijde: dit is in 1989 in Duitsland gebeurd; nog steeds is het de 

moeite waard om de effecten van deze ingrijpende maatregel goed in beeld te 

brengen). Het valt echter niet goed in te zien waarom de overheid geen nadere 

eisen zou kunnen stellen. Door het opheffen van de bestemmingsplicht wordt im-

mers door overheidshandelen (namelijk het bieden van de gelegenheid tot uittre-
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den) een faciliteit geboden die veel geld waard is. De vraag richt zich dus vooral op 

de te stellen voorwaarden bij uittreding.  

Men zou de stelling kunnen betrekken dat die afrekening alleen het vanwege over-

heidsfaciliteiten ontstane non-profit vermogen kan omvatten; dit is een smallere 

omschrijving dan het vermogen van de corporaties als geheel. Maar dit criterium is 

niet alleen onhanteerbaar, omdat de vermogensopbouw niet eenduidig aan de 

door de overheid geboden steun is toe te rekenen. Het is bovendien van een heel 

andere orde dan de bestemmingsplicht zelf. Corporaties hebben zich immers bij de 

toelating gebonden aan de plicht dat non-profit vermogen op het terrein en in het 

belang van de volkshuisvesting te besteden, ongeacht de herkomst van de midde-

len. Hooguit zou men het ingebrachte stamvermogen daarvan kunnen uitzonde-

ren. 

Dat de afrekening nooit ‘volledig’ zal kunnen zijn, zoals bij intrekking van de toela-

ting, is logisch. Voorwaarde voor een effectieve opting-out strategie is dat er een 

levenskrachtige onderneming ontstaat, die zonder overheidssteun tot een duur-

zaam beheer van het bezit in staat zal zijn. Dit vergt een redelijk te achten solvabili-

teit. De discussie zal veeleer over de vraag moeten gaan wat de verdiencapaciteit 

na overdracht van het bezit is. Die verdiencapaciteit hang natuurlijk af van de bij de 

overgang gestelde voorwaarden. Als van meet af aan verkoop van bezit aan eige-

naar-bewoners mogelijk is, op dat punt zelfs ‘prestatie-eisen’ worden gesteld, zal 

de verdiencapaciteit ook groter en dus het gevraagde uitkoopbedrag hoger kunnen 

zijn, dan in de situatie dat voor een langere periode van alle woningen verhuur 

wordt geëist met een over die periode gematigde huurverhoging. 

6.7.3  Gedeeltelijke afroming geen doorslaggevend argument tegen opting-out  

Omgekeerd kan worden gesteld dat handhaven van het huidige regime van de 

non-profit verhuur niet zonder meer voor de hand ligt, als men dat regime be-

schouwt als een instrument voor het realiseren van rijksdoelstellingen. Een opting-

out optie met een gedééltelijke invordering van het non-profit vermogen kan stu-

ringsmogelijkheden opleveren die qua effectiviteit niet onderdoen voor handha-

ving van het huidige stelsel dat immers ook grote beperkingen kent. Kortom: de 

beperkte mogelijkheid tot afroming vormt op zich ook weer onvoldoende argu-

ment om de opting-out optie ten principale af te wijzen.  

6.7.4 Normering van opting-out? 

Een veel groter probleem dan de formele mogelijkheid tot (gedeeltelijke) afroming 

lijkt mij het vraagstuk van normering van het afkoopbedrag en van de gevallen dat 

wel uittreding al of niet acceptabel is. De overheid zal beleidsregels moeten formu-

leren die een gelijke behandeling van gelijke gevallen waarborgen. Dat is niet een-

voudig, zoals ook uit het CPB-rapport blijkt (Hakfoort e.a., 2001). Daar worden zo-

veel restricties genoemd, dat uittreden welhaast nooit mogelijk is. Er is bijna altijd 

wel sprake van monopolies of aanbodstekorten. Opent men een wettelijke moge-

lijkheid, dan zal de rijksoverheid tezelfdertijd die beleidsregels vastgesteld dienen 

te hebben om niet voor onaangename verrassingen geplaatst te worden. Het is 

voor mij zeer de vraag of de rijksoverheid tot een generieke normering in staat is. 
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6.7.5 Specifiek beleid: opting-out  als kans 

Is opting-out  als generiek werkende beleidsoptie wellicht moeilijk realiseerbaar, in 

specifieke situaties kan het een bruikbaar middel van woonbeleid zijn. Een kapstok-

artikel in de Woonwet zou dan uitgewerkt moeten worden in een aantal vooraf 

begrensde mogelijkheden om aan een instelling het vermogen (al of niet vastge-

legd in woningen) te onttrekken. Dit kan een vorm van experimentenbeleid zijn, 

zodat ook al doende geoefend kan worden met de voorwaarden waaronder die 

(algehele of partiële) uittreding plaats mag vinden. Zo zou (een deel van) het kern-

bedrijf door derden kunnen worden overgenomen. Bijvoorbeeld: woningbezit in 

een wijk die voor herstructurering in aanmerking komt, wordt tegen een gematig-

de prijs aan een private onderneming overgedragen, die zich daarbij verplicht om 

binnen een periode van x jaar de woningen aan te pakken. De aankooppremie kan 

gecombineerd worden met een gedeeltelijke verrekening van winst en verlies na 

ommekomst van die periode, een soort van verkoop onder voorwaarden die verge-

lijkbaar is met de verkoop van woningen aan eigenaar-bewoners. Desnoods past 

men een vorm van erfpacht toe, waarbij de corporatie of de gemeente het beschik-

kingsrecht en het ontwikkelingsrecht van het vastgoed aan een commerciële in-

stelling geeft, maar een juridische grondslag houdt voor winstdeling na afloop. Ook 

bewonersgroepen zouden kunnen aankopen, met goedkope financiering als facili-

teit, vervolgens als collectieve opdrachtgever voor de aanpak van het overgedragen 

bezit optreden, waarna geleidelijk aan een overgang naar individueel eigendom 

mogelijk is. Er zijn talloze voorbeelden te bedenken.  

Op den duur is het, denk ik, onvermijdelijk dat aan de randen van het non-profit 

bestel, of zelfs in de kern ervan, een flexibeler overgang naar het ‘marktsegment’ 

ontstaat.  
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7 Visies op het non-profit bestel 

7.1 Inleiding 

Al van oudsher is een punt van discussie hoe men tegen de woningcorporaties aan 

moet kijken, die als marktpartij opereren maar tegelijk in de publieke sfeer zijn 

ingebed. Vroeger hanteerde men er de term dualisme, tegenwoordig hybriditeit, 

maar hoe men het ook noemt, het lijkt vlees noch vis. In de discussie worden niet 

alleen de polariteiten ‘markt’ en ‘overheid’ benadrukt, maar duiken ook steeds 

elkaar nogal overlappende termen als ‘maatschappelijk middenveld’, ‘maatschap-

pelijk ondernemerschap’ en ‘civil-society’ op. Met enige stileringkunst komt men 

dan op een driehoek van hiërarchie, concurrentie en vrijwillige associatie (Burger  

& Dekker, 2001; Dekker, 2002 a). Corporaties kunnen binnen deze driehoek worden 

gepositioneerd, afhankelijk van de beschouwingswijze. Dus zijn er ook steeds voor-

stellen geweest om binnen de driehoek markt, overheid en civil-society het accent 

te verschuiven naar een van de drie polariteiten.  

7.2 Drie benaderingen 

7.2.1 De toegelaten instelling als taakorganisatie 

In de eerste benadering wordt de woningcorporatie als een taakorganisatie gezien 

die in opdracht en onder toezicht van de overheid (rijk en/of gemeenten) publieke 

taken verricht: het denkmodel van de overheid als principaal en de toegelaten in-

stelling als agent. Zou men vroeger van opdrachten en aanwijzingen hebben ge-

sproken, nu wordt veelal de terminologie uit het contractmanagement gebezigd. 

De overheid bepaalt de gewenste output (producten of diensten voor doelgroe-

pen), de aan die output gerelateerde bekostiging (subsidies en consumentenprij-

zen), de prestatiemeting (monitoren) en de condities van betaling. Het is overigens 

niet strikt noodzakelijk dat de overheid stuurt, het kan ook een zelfstandig be-

stuursorgaan zijn. De bekostiging van de taken vindt deels uit publieke of in ieder 

geval collectieve middelen plaats, naast inkomsten uit eigen bijdragen, c.q. huur. 

Het vermogen van de instellingen is weliswaar privaat, maar de regels voor vermo-

gensvorming en de zeggenschap over dat vermogen zijn strikt. Vermogensopbouw 

vergt immers bijdragen uit de collectieve sfeer of van de doelgroepen van beleid. 
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Een maximering van dat vermogen ligt daarom in de rede. De non-profit instelling 

is voor de efficiënte productie en de bedrijfsvoering verantwoordelijk, maar heeft 

juist geen zelfstandige taak in het vaststellen van de gewenste output. De onder-

linge verhoudingen worden bij toelating en in nadere regelgeving vastgelegd, des-

gewenst aangevuld met periodegebonden prestatiecontracten. Om de klantge-

richtheid en de efficiency te verhogen is het denkbaar quasi markten in het leven te 

roepen door vormen van aanbesteding. Er kan daarbij sprake zijn van jaarlijkse 

contracten, of langdurige concessies. Analogie: zorginstellingen die concurreren 

voor zorgcontracten en tevens door kwaliteit van dienstverlening de cliënten bin-

den. 

Woningcorporaties zijn in deze visie zelfstandige bedrijfshuishoudingen, maar de 

beleidsmatige autonomie is beperkt. Het vermogen mag dan wel privaat zijn, maar 

de besteding ervan is van overheidswege gestuurd. Het toelatingsregime of een 

concessiestelsel biedt hiervoor de basis. De bewoners zijn niet zozeer klant maar 

cliënt: voorzover ze daarvoor in aanmerking komen (geïndiceerd zijn), krijgen ze de 

woondiensten geleverd tegen een eerlijke prijs.  

7.2.2 De toegelaten instelling als bijzondere private onderneming 

In een tweede benadering wordt de instelling als een privaat bedrijf gezien, dat 

zich vrijwillig onderwerpt aan in de statuten vastgelegde doelstellingen en daartoe 

zijn middelen reserveert en inzet, maar voor het overige zelfstandig in de markt 

staat. De rijkstoelating bekrachtigt de bijzondere doelstelling en faciliteert een 

goed functioneren, vooral door fiscale vrijstellingen (subjectief, of voor bepaalde 

taken). Het toelatingsregime en het daaraan gerelateerde toezicht biedt expliciet 

geen basis voor inhoudelijke sturing. Die taak is weggelegd voor de bestuurlijke 

organen, die in dit opzicht eigen gezag kennen: zij bewaken de doelrealisatie in 

verhouding tot de inzet van de bedrijfsmiddelen. In- en uittreding is in beginsel vrij; 

ten aanzien van de rechtsvorm zijn geen of weinig eisen gesteld; het taakveld is 

breed en binnen de wettelijke begrenzingen naar eigen keuze. Overheidsbeleid is 

primair gericht op een wettelijke ordening van verhoudingen die de instellingen 

ook rechtsbescherming tegen dezelfde overheid biedt; daarnaast zal het gericht 

zijn op bevordering van een goede marktwerking. Het verschil met de private sec-

tor is niet groot. Private bedrijven kunnen immers ook een doelgroepenbeleid voe-

ren en vormen van kruissubsidiëring toepassen; deze zijn ook onderworpen aan 

ordenend overheidsbeleid. Als de overheid inhoudelijk wil sturen, gebeurt dat niet 

primair door gedragsregels maar door financiële prikkels, die in beginsel ook voor 

andere bedrijven dan de toegelaten instelling beschikbaar zouden kunnen zijn. 

Door de concurrentie met private bedrijven zal men ook tot efficiënte organisatie 

en marktconforme prijsstelling aan de afnemers van de diensten gedwongen zijn. 

Analogie: de nutsbedrijven, vervoersbedrijven. 

De bedrijfsmatige en beleidsmatige autonomie van de woningcorporaties is in deze 

visie groot. Bewoners zijn gewoon klanten, net als in andere segmenten van de 

woningmarkt.  
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7.2.3 De toegelaten instelling als vrijwillige associatie  

Naast de sferen van overheid (hiërarchie) en markt (concurrentie) bestaat er een 

derde, namelijk die van vrijwillige associatie van burgers (solidariteit). De instellin-

gen streven naar erkenning in het publieke debat van problemen die een oplossing 

vergen, en naar vormen van collectieve actie om die problemen op te lossen. Hier 

gaat het in organisatorisch opzicht om verenigingen en stichtingen, vaak om vrij-

willigerswerk, vaak om financiering van de activiteiten uit vrijwillige bijdragen van 

de leden. Dit maatschappelijke middenveld of civil-society heeft, zo stellen velen, 

een zelfstandig bestaansrecht naast de markt en overheid. De overheid dient zich 

terughoudend in haar regulerende rol op te stellen en voorrang te geven aan orde-

ningsprincipes van zelfsturing, soevereiniteit in eigen kring of subsidiariteit, juist 

om verstatelijking van particulier initiatief en de teloorgang van het publieke do-

mein te voorkomen. Tegelijk zouden deze organisaties hun leden veel beter kunnen 

bedienen dan de overheid het zelf kan en dus taken over kunnen nemen die als het 

ware uit de bureaucratische en centraal geleide systemen van overheidsvoorzie-

ning worden gelicht. Analogie: kiesverenigingen, coöperatieve verenigingen. 

Woningcorporaties zijn in deze benadering producenten van diensten voor hun 

leden, voertuigen voor organisatie van bewoners en voor collectieve actie in buur-

ten, naast de (gemeentelijke) overheid; in die rol kunnen zij een claim formuleren 

op autonomie ten opzichte van en tegelijk samenwerking met het publiek gezag. 

Toelating maakt deze instellingen tot voor de overheid erkende coproducenten van 

beleid. De bewoners worden hier opgevat als zelfstandige burgers, die verenigd 

besturen.  

7.3 Hoe te positioneren? 

De vaststelling dat woningcorporaties al de drie elementen wel in zich zullen her-

bergen, ligt voor de hand maar brengt ons weinig verder.  

Woningcorporaties wàren voertuig voor burgers om hun woonsituatie te verbete-

ren. Ze hebben een duidelijk emancipatorische betekenis gehad, maar dat karakter 

hebben ze grotendeels verloren. Als ze dat karakter zouden hernemen, is het ver-

moedelijk vooral voor groepen allochtone ingezetenen. Woningcorporaties zijn 

nauwelijks nog kristallisatiepunten van vrijwillige associaties van burgers meer, 

wel zitten er welwillende burgers in de raden van toezicht. De civil-society in het 

woondomein ligt veeleer bij de verenigingen van bewoners, die nagenoeg alle bui-

ten de organisatorische structuur van de corporaties vallen. Bovendien is het toela-

tingsregime zo star en zijn de startcondities voor nieuwe instellingen zo moeilijk, 

dat er nauwelijks bedding geboden wordt aan nieuwe initiatieven. Wil men de 

woningcorporaties dit karakter teruggeven, dan zijn er wel ingrijpende wijzigingen 

nodig. Het non-profit regime moet voor nieuwe initiatieven opengesteld worden. 

Bewoners zouden veel meer het recht van zelforganisatie moeten krijgen. De risi-

codekking (WSW) en de onderlinge solidariteit (CFV) zouden voor nieuwe toetre-

ders ook ‘toegankelijk’ moeten worden, terwijl bestaande organisaties hun vermo-

gen ook moeten inzetten om nieuwe toetreders een start mogelijk te maken. Op 

professionaliteit in het beheer wordt dan minder nadruk gelegd, het veiligstellen 
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van het non-profit vermogen is veel minder een hot item, de sturing door de over-

heid op de besteding ervan nog veel minder. Wellicht is in dit perspectief een 

scheiding tussen dienstverlening bij non-profit woningbeheer en exploitatie aan de 

ene kant (de woningcorporaties oude stijl als opdrachtnemer) en de bewoners-

groep als eigenaar van de woningen (die als opdrachtgever fungeren) denkbaar. 

Men komt dan dicht tegen de ideeën van Duivesteijn uit 1996. 

Het is waar dat er veel overheidssturing is en dat corporaties taken uitoefenen die 

van publiek belang zijn. Het simpele feit dat er overheidsdoelstellingen ten aanzien 

van de woningcorporatiesector zijn geformuleerd, maakt de corporatie echter geen 

taakorganisatie (Van der Moolen en Bruin, 2000). Er is namelijk geen opdrachtver-

lening of concessie, waarin de overheid als principaal de taken van de opdrachtne-

mende corporatie zou vastleggen. Corporaties zijn ook geen verzelfstandigde over-

heidsorganen. De vergelijking met bijvoorbeeld zorg- of onderwijsinstellingen gaat 

mank. Dat zijn dienstverlenende organisaties die collectief bekostigd worden (ver-

zekeringsuitkeringen, subsidies), nagenoeg zonder vermogen. Corporaties zijn 

vastgoedeigenaren, die risicodragend beleggen en daarom vermogen behoeven; 

hun inkomsten komen voor meer dan 90% uit huur; er is ook nauwelijks sprake van 

collectieve bekostiging waar een nadere sturing uit voort kan vloeien. Er is niets om 

in concessie uit te geven. De overheid heeft immers het exclusieve recht op verhuur 

van (goedkope) woningen niet en kan dat ook niet aan derden geven of weigeren. 

Er bestaan ook geen operationele denkbeelden voor. Voorwaarde zou zijn een ver-

bod op verhuur en een daaraan gekoppeld vergunningsregime, maar dergelijke 

ideeën rieken toch teveel naar socialisatiebeleid van vlak na de oorlog (Commissie 

Plate, 1946). De enkele voorstellen die gemaakt zijn miskennen het private vermo-

gen, en komen dus niet ver in de vormgeving van de overgang naar taakinstellin-

gen of concessiesystemen (Van Haren e.a., 2001). Er zijn wel ideeën over concessie-

stelsels binnen de non-profit verhuur, waar onderscheid wordt gemaakt tussen de 

houder van het non-profit vermogen (het vastgoedfonds) en uitvoerende organisa-

ties; de eerste draagt de laatste taken op (Conijn en Paardekoper, 2001; Wolters en 

Verhage, 2001). Maar in deze voorstellen blijft het vastgoedfonds een private orga-

nisatie en is er dus geen systeemovergang. Daar komt bij dat taakorganisaties gro-

te nadelen kennen. Want kenmerkend voor dergelijke instellingen is, zeker als deze 

collectief worden gefinancierd, dat ze een basisniveau in de voorziening leveren 

van een sterk homogeen karakter. Per slot van rekening: als men van collectieve 

steun afhankelijk is, is men voor de overheid gelijk. Dat kan bij diensten, niet bij 

woningbezit. De woningvoorraad is heterogeen en behoort dat ook te wezen. We 

willen juist dat er vrijheid van keuze van de woonsituatie is. Beperking tot een 

vangnet zou hier leiden tot niet alleen een klein marktaandeel, maar ook tot nega-

tieve labelling en sociaal-ruimtelijke segregatie. Het perspectief van een taakinstel-

ling is in de woningvoorziening beslist geen aantrekkelijke. In andere domeinen 

van de verzorgingsstaat is men juist doende om het zoveel mogelijk te verlaten. 

Woningcorporaties zijn wel professioneel geleide vastgoedbedrijven geworden die 

nu beter in de marktsfeer lijken te passen dan in die van onderlinge solidariteit en 

vrijwillige vereniging. Commerciële bedrijven zijn het natuurlijk slechts ten dele. 
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Aandeelhouders zijn er niet, winst wordt niet uitgekeerd, de toelating biedt veel 

beschutting. De interne sturing op de besteding van het omvangrijke vermogen is 

niet altijd sterk. Er is weinig externe druk op een efficiënte bedrijfsvoering.  

7.4 Veranderende verhoudingen 

De verhouding tussen de drie ‘sferen’ veranderde in de tijd. In een periode van een 

kleine overheid die op zuiver publieke taken was gericht (defensie, openbare orde 

en veiligheid), toen nauwelijks verzekeringen tegen ongeluk en ongemak beston-

den, kwamen allerlei coöperaties op die het gemeenschappelijke belang van de 

leden wilden behartigen. Dit gebeurde in de tweede helft van de negentiende 

eeuw. De twintigste eeuw laat vervolgens een enorme groei van overheidstaken 

zien, een toenemende vorm van collectieve bekostiging van individuele dienstver-

lening, die mogelijk werd door enerzijds een betere techniek van belastingheffing 

en anderzijds door een betere techniek van overheidssturing (Weber’s bureaucra-

tie). In deze constellatie werd het particuliere initiatief ook met de uitvoering van 

taken belast die uit belastingmiddelen of collectieve verzekeringen werden gefi-

nancierd. Dit leidde tot een verstatelijking en tegelijk schaalvergroting en professi-

onalisering van de instellingen. Het laatste kwart van de twintigste eeuw laat te-

genovergestelde ontwikkelingen zien. De financiële en bestuurlijke overbelasting 

van de overheid dwong tot vermindering van taken door afstoting (privatisering) of 

uitplaatsing (verzelfstandiging), in combinatie met een decentralisatie die het be-

leidsdomein van lagere overheden vergrootte; de grote operaties uit de jaren tach-

tig. Begin jaren negentig was er de opkomst van het nieuwe publieke manage-

ment, waarin geprobeerd werd de efficiency van het overheidshandelen te vergro-

ten door binnen het publieke domein veel meer van het contractmechanisme ge-

bruik te maken. De markt drong het overheidshandelen binnen. Bovendien werd de 

overheid steeds minder als benevolente dictator gezien, met een primaat van de 

politiek. ‘De overheid’ wordt in deze benadering gezien als een netwerk van organi-

saties dat in onderlinge ruil taken definieert en uitvoert en in horizontale ruil met 

private organisaties tot geconcerteerde actie besluit. Tegelijk bleek het door ICT-

technieken mogelijk om de marktwerking te verbeteren. Het is nu mogelijk dien-

sten individueel te beprijzen die voorheen als een collectieve voorziening werden 

gezien en de daarmee samenhangende administratieve structuren op te bouwen 

zonder enorme bureaucratiekosten. En bij dit alles komt dat de standaardburger 

niet meer bestaat en dus ook een uniform behoeftebegrip onhanteerbaar is ge-

worden. Daarmee valt een belangrijke grondslag weg onder collectief bekostigde 

voorzieningenstructuren die uit de aard der zaak een nogal homogeen aanbod 

kennen. Per saldo is niet alleen van een ontvlechting van overheids- en marktsferen 

sprake, maar ook van een herijking van publieke dienstverlening in het maatschap-

pelijke middenveld (De Waal, 2000). De producenten van goederen en diensten die 

als non-profit instellingen tot dat middenveld werden gerekend, krijgen steeds 

meer het karakter van private bedrijven en vallen onder de werkingssfeer van de 

Wet Economische Mededinging. Het beleid van de Europese Unie inzake het vrije 

verkeer van goederen, diensten en kapitaal leidt er bovendien toe dat als het gaat 
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om ondernemingen en niet van uitvoerders van collectieve voorzieningen, er spra-

ke dient te zijn van een open markt en gelijke concurrentieverhoudingen. Binnen 

de sfeer van ondernemingen kan natuurlijk een grote mate van differentiatie ont-

staan, waarbij het onderscheid tussen maatschappelijk ondernemen en maat-

schappelijke ondernemingen gradueel is. Daarbinnen is het goed mogelijk voor 

professioneel geleide bedrijven de non-profit doelstelling, het tegengaan van risi-

coselectie door een acceptatieplicht en de daarbij behorende onderlinge solidariteit 

vorm te geven, zoals ook met de onderlinge waarborg (mutualité) in Frankrijk ge-

beurt (Hamilton, 2002). Een toelatingsregime kan dan worden opgevat als een 

vorm van kwaliteitsbewaking, een keurmerkbenadering met technieken van ben-

chmarking en visitatie. De term civil-society of publieke sector dekt hier de lading 

niet meer en kan beter gereserveerd worden voor vrijwillige associaties alleen 

(Dekker, 2002b).  

7.5 Slotopmerkingen 

Het merkwaardige is dat in de corporatiesector, waar de marktwerking en het pri-

vate karakter van instellingen veel verder zijn ontwikkeld dan in andere segmenten 

van de verzorgingsstaat, het non-profit vermogen de grootste hinderpaal is voor 

een verdere ontwikkeling. Het zomaar vrijgeven ervan leidt tot de ongewenste 

situatie dat de verdiencapaciteit toevalt aan enkelen; bovendien verliest de over-

heid belangrijke instrumenten voor het borgen van de huisvesting van de doel-

groepen van beleid. Verstatelijking is mijns inziens echter geen optie: dat traject 

past juist niet in de ontwikkeling van een toenemende vraagdifferentiatie. Een 

opener non-profit bestel met vrijere toe- en uittreding, en het verminderen van het 

regime-onderscheid tussen non-profit en commerciële ondernemingen zijn als 

beleidsoptie daarom op langere termijn wel aantrekkelijk.  

Een ‘sociaal-liberale’ richting van maatschappelijk ondernemerschap biedt wellicht 

mogelijkheden om in de markt kwaliteit en keuzevrijheid voor ook de doelgroepen 

van beleid in stand te houden. In een dergelijk perspectief wordt het private karak-

ter van de professioneel geleide verhuurbedrijven benadrukt en wordt het formele 

non-profit regime niet gebruikt als instrument van vergaande gedragsregulering 

van overheidswege. Er zullen ook wel vormen van marktregulering blijven bestaan 

die niet tot de non-profit sector alleen beperkt zijn, zoals een huurbeleid, woon-

ruimteverdeling en vraagondersteuning (huursubsidie). De combinatie van deregu-

lering van het non-profit regime en meer nadruk op economische en communica-

tieve sturing vergroot de ruimte voor deze richting. Een heffing op het non-profit 

vermogen en/of op het bedrijfsresultaat zou in deze denkrichting kunnen passen, 

omdat het enerzijds de overheid sturingsmogelijkheden verschaft in de besteding 

van de vrijvallende middelen, terwijl tegelijk de gedragsvrijheid van de instellingen 

niet door verstikkende detailregelgeving beperkt hoeft te worden.  
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