
1 
 

 

Essay 

 

Woning-corporatie of wonen-corporatie?        

 
Is het lek in het 'woonschip' gedicht met de vernieuwde 

woningwet of moet elk schip lokaal nog even op de 'helling'? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INHOUD 

 Inleiding op het 'lek in ons woonschip'   pag. 2  

1.  De omvang van de lekkage    pag. 3  

2.  Het waarom achter de lekkage    pag. 6  

3. Een agenda: ontbrekende schakels toevoegen  pag. 12 

4.  Nieuwe regels aan dek of even op de helling?  pag. 14 

 

 

 

Auteur  Gert Dijkstra, info@akina.nl  

Datum  15 januari 2015 

  



2 
 

Inleiding op het 'lek in ons woonschip' 

Wie kent de verhalen niet van het financiële debacle met een stoomschip van een woningcorporatie 
in onze grootste havenstad? Of de grootste lekkage aan een 'woonschip' ooit omdat een 
woningcorporatie was gaan beleggen in zogenoemde 'giftige' derivaten. Het bleek te gaan om het 
weglekken van miljarden aan maatschappelijk vermogen in onze volkshuisvesting. Om ons mogelijk 
gerust te stellen werden deze 'woonscheepsrampen' aangeduid met de term 'incidenten'.    
Ze waren aanleiding genoeg voor onze parlementariërs om haar zwaarste onderzoeksinstrument in 
te zetten. En zo ging in april 2013 de parlementaire enquête Woningcorporaties van start. Inmiddels 
is de rapportage beschikbaar, heeft de Tweede Kamer haar conclusies getrokken en zijn deze deels 
verwerkt in de nieuwe tekst voor de Woningwet, in behandeling bij de Eerste Kamer, in te voeren in 
de loop van 2015. 1  

Over het waarom en de oplossingsrichting bestaat, zo lijkt het, verrassend veel overeenstemming, 
zowel in de politiek, de media als ook in de sector zelf. De wijzigingen in de Woningwet die de 
'incidenten' moeten voorkomen gaan namelijk vooral over meer regels, meer en nog beter toezicht, 
grenzen stellen, alleen nog werken aan kerntaken en een warm pleidooi voor een andere cultuur.  
In 'scheepstermen': we schrijven de kapitein van het 'woonschip' nog meer voor hoe er moet worden 
gevaren, met welk zeil wel of niet, wanneer het dek moet worden geboend en dat vloeken aan boord 
toch echt niet kan.   
Vraag blijft wel of de kapitein dan weet wat zijn reisdoel is, wat is zijn thuishaven en past zijn schip 
wel in die haven? En van wie is dat 'woonschip' eigenlijk? Want zijn de reders niet degenen die 
antwoord kunnen geven op vragen over reisdoel, thuishaven en benodigde omvang van het schip? 
Het antwoord op die vragen blijft nu vervelend in het luchtledige hangen en dat is zeker vervelend 
omdat dat antwoord, zo wil ik laten zien, nu juist wel het verschil maakt.  
Kortom, het werk is nog niet gedaan. Ondanks alle rapporten en een nieuwe Woningwet ten spijt.  

Maar voordat we toekomen aan die cruciale vragen moeten we eerst nog even terug naar de lekkage 
zelf. Dit omdat met de zogenoemde incidenten slechts de kleinere helft van het verhaal over het 
financiële debacle in de volkshuisvesting is verteld. Maar waarin zit dan die grotere andere helft, zult 
u denken?  
Wat is het gehele antwoord op de vraag: "wat is er mis met de sector van de volkshuisvesting en 
woningcorporaties?" Alleen met een volledig beeld van de omvang en impact van de lekkage aan ons 
'woonschip' kunnen we pas echt goed aan de slag met de volgende vraag, namelijk hoe het toch 
komt dat dit woonschip zo lek is en van koers is geraakt, los van zijn thuishaven. Als we die reden 
weten kunnen we er ten slotte met meer zekerheid voor zorgen dat dit dierbare woonschip weer 
gaat aankomen en passen in zijn thuishaven omdat de kapitein weer een heldere opdracht heeft van 
de eigenaren van het schip en enthousiast koers kan zetten en ook bij aankomst weer kan aanmeren 
omdat zijn woonschip wel weer naast de kade past.  

  

                                                             
1 In het essay wordt met 'Woningwet' bedoeld de "Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting". 
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1. De omvang van de lekkage   

In de Tweede Kamer spreken ze over de weglek van maatschappelijk vermogen door de zogenoemde 
incidenten bij de woningcorporaties, vermoedelijk in de 'hoop' dat de ongevallen geen structureel 
karakter zouden hebben? Het gaat om minimaal € 2,7 miljard in de periode 2008-12. Maar als we de 
'incidenten' op een rij zetten gaat het om meer, namelijk om minimaal € 3,9 miljard. Deels op basis 
van onderzoek door de parlementaire enquête commissie Woningcorporaties. 2  
Deels ook op basis van een extra onderzoek uitgevoerd door Deloitte over het verlies op 
grondaankopen in  de sector. 3 

In een overzicht.  

Organisatie(s) 'Incidenten lek' Weglek maatschappelijk 

Vestia Herstel- en afkoopkosten 'giftige' derivaten  € 2.679.000.000  

Rochdale Opdrijven prijs Frankemaheerd € 15.500.000  

Woonbron SS Rotterdam € 227.000.000  

Servatius Campus Maastricht € 67.000.000 

WSG Grond en bouwprojecten Geertruidenberg € 117.700.000  

Rentree Diverse grondaankopen € 67.000.000  

Sector  Afschrijven op grondaankopen 2009-2012 € 800.000.000 

Totaal minimaal Periode 2008-2012 € 3.973.200.000  

 
Bijna 4 miljard in vijf jaar tijd! Maar dan is het grootste 'lek' in het schip nog niet meegenomen. 
Namelijk de inefficiëntie in de sector. En die is zeker structureel van karakter.  
Die inefficiëntie blijkt allereerst uit de  'overhead', nodig voor het organiseren en ondersteunen van 
de productieve medewerkers, zijnde degenen werkzaam in het contact met en het leveren van 
producten en diensten aan de klanten.  
In de industrie in Nederland is een overhead gemeten van 13,6%. In de verzorging is dat 13,2% en 
daar werkt men dus behoorlijk 'marktconform'. In de ziekenhuizen komen ze met 15% ook behoorlijk 
in de buurt. Dat wordt al minder met bijv. verzekeraars op 25,2% en universiteiten op 25,3%.  
Maar woningcorporaties 'spannen de kroon' met maar liefst 34,6% overhead, nog meer dan bij 
gemeenten met 33,6% en op gepaste afstand van de koning zelf: ministeries op 41,9%. 4  
Als de woningcorporatie efficiënt als een bedrijf zou draaien zou de overhead op 14% moeten 
kunnen uitkomen. Een dikke 20% lager dan nu het geval is. In totaal werken er ruim 27.000 
medewerkers in de sector van woningcorporaties en daar is jaarlijks een bedrag aan personeelslasten 
mee gemoeid van € 1,84 miljard (2012). 5  
Als 20% daarvan niet doelmatige inefficiënte overhead is of in gewoon Nederlands 'overbodige' inzet 
van personeel is dan gaat het hier om een 'weglek' bedrag van minimaal € 377 miljoen (2012). Dat 
zou in de periode 2008-12 alleen al een totale weglek betekenen van meer dan € 1.885 miljard. 
In opdracht van de Tweede Kamer is in 2005 al eens onderzoek verricht naar inefficiënties in de 
sector van woningcorporaties. De conclusie destijds luidde als volgt "het risico voor inefficiënties is 
dan ook groot" en het inzicht was dat "inefficiënties kunnen lang gecontinueerd worden zonder dat 
de financiële continuïteit in gevaar komt", dit vanwege het ontbreken van interne (toezichthouders, 
huurders, overheid) en externe druk (markt, aandeelhouders). Verder durfden de opstellers niet te 
gaan wegens het ontbreken van voldoende informatie omdat dit niet werd aangeleverd door de 
corporaties. 6 

                                                             
2 Rapport parlementaire enquête commissie Woningcorporaties - deelrapporten Vestia en Casussen, 30 oktober 2014. 
3 Deloitte Real Estate, december 2013.  
4 Overhead publieke organisaties kan beter en goedkoper, Huijben e.a., 2011. 
5 Corporatie in Perspectief (CiP) 2012, Centraal Fonds Volkshuisvesting, 2013.  
6 Woningcorporaties: naar een duidelijke taakafbakening en een heldere sturing, Johan Conijn, RIGO, 2005. 



4 
 

De meest serieuze poging, zo lijkt het, om de inefficiënties toch te berekenen is recent gedaan door 
de Rijksuniversiteit Groningen. En zij komen tot een opmerkelijke conclusie: "Over het algemeen 
zouden de kosten van corporaties dus met zo'n 20% kunnen afnemen zonder dat dit ten koste gaat 
van de betreffende outputs." En zo geven de onderzoekers ook nog eens aan, het betreft hier een 
"minimumschatting". 7 
En dan gaat het over alle kosten, dus niet alleen over de overhead.  

En dat sluit geheel aan bij mijn eigen ervaring na 7 jaar te hebben gewerkt in het managementteam 
van één van de grootste woningcorporaties in dit land. Laat ik mij beperken tot die kosten waar ik 
direct zelf bij betrokken was. Zo bleek dat tientallen jaren achtereen deze woningcorporatie haar 
keukens bestelde bij één en dezelfde leverancier. Daar werd al jarenlang € 1300,- tot € 1600,- per 
keuken voor betaald (basis en comfort); met een omzet van meer dan 1.000 keukens per jaar. Na 
veel aandringen kon ik de woningcorporatie er van overtuigen de keukens aan te besteden aan de 
gehele keukenmarkt.  
En wat bleek? Er was een leverancier te vinden die de basiskeukens voor ca. € 650,- per stuk wilde 
leveren tegen een betere kwaliteit. Een voordeel voor de woningcorporatie en indirect dus ook voor 
haar huurders van bijna € 1 miljoen per jaar. 8 
Een opmerkelijk feit dat het jaarverslag van de woningcorporatie niet mocht halen, mogelijk uit 
schaamte voor de vervelende onthulling dat tientallen jaren alleen al op de keukens jaarlijks een 
klein miljoen euro te veel was betaald.  
Bij de graffiti was dat vergelijkbaar. Een bestaand contract werd door mij overgenomen van een 
collega manager en ik kreeg of nam de ruimte om ook hier kritisch te kijken naar het product en de 
leverancier. Nu bleek dat de leverancier hier jaarlijks € 180.000,- voor ontving; dit al meer dan twintig 
jaar lang. Daarvoor werd graffiti verwijderd zodra dit werd ontdekt door de leverancier zelf tijdens 
zijn wekelijkse autorit langs alle woningen. Ook hier bracht een meervoudige aanbesteding uitkomst. 
En enkele maanden later was een leverancier bereid dit grondiger en beter te doen, zodra een 
medewerker of huurder de graffiti had gemeld. De jaarkosten gingen terug naar ca. € 30.000,-. 9 
Met de schoonmaakkosten idem. Na ook deze activiteit van een collega manager te hebben over 
genomen moest ik ontdekken dat diverse schoonmaakbedrijven al jarenlang, soms ook al meer dan 
tien jaar, maandelijks kosten factureerden voor het schoonmaken van algemene ruimtes in 
woongebouwen waar nog nooit in die jaren een schoonmaker met zijn bezem was gezien.  

Schokkende feiten die laten zien dat het kostenbewustzijn zijn niet hoog op de agenda staat bij de 
woningcorporatie en dat verklaart mede waarom de inefficiëntie tot minimaal 20% kan oplopen.  

De voorzitter van Aedes, de landelijke vereniging van woningcorporaties, beaamt dit. Volgens de 
heer Calon, eind 2013, kunnen woningcorporaties 20% efficiënter zijn, te realiseren per 2017. 10 
Nota bene een uitspraak die hij ook al deed bij zijn aantreden in 2009, met dit verschil dat hij toen 
vond dat dit in 2012 gerealiseerd zou moeten zijn. 11 
Sterker nog, zijn voorganger de heer Van Leeuwen, zei dit al in 1997: het zou allemaal 20% efficiënter 
moeten kunnen.  Overigens allemaal zonder resultaat aangezien de inefficiëntie in de afgelopen 15 
jaar alleen maar is toegenomen ofwel een stijging van de kosten voor hetzelfde product. 12 

Als we de totale variabele lasten in de sector optellen, zijnde hoofdzakelijk de lasten voor het 
onderhoud aan de woningen en voor de inzet van personeel en leefbaarheid, komen we uit op een 
totaal jaarbedrag van ca. € 7,9 miljard. 13  

                                                             
7 De doelmatigheid van woningcorporaties in kaart gebracht, Veenstra e.a., COELO, Groningen, 2013. 
8 Woningstichting Eigen Haard/Van Nimwegen, 2013. 
9 Woningstichting Eigen Haard, jaarverslag bedrijfsonderdeel Woonservice 2013.  
10 NRC Next, citaat Calon: "Corporaties moeten streven naar 20 procent lagere kosten in 2017", 27 november 2013. 
11 Aedes, De balans verstoord, Den Haag, Aedes, 2013. 
12 CFV, Sectorbeeld van corporaties, meerdere jaren.  
13 CFV, CiP 2013 over het kalenderjaar 2012: totale variabele lasten € 7.817 miljoen = bruto bedrijfslasten € 4.591 miljoen (inclusief lasten 
voor personeel en leefbaarheid) + onderhoudslasten € 3.226 miljoen.  
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Bij 'variabel' gaat het om voor de woningcorporatie redelijk tot goed beïnvloedbare kosten. Met 20% 
'weglek' heb je het dan over een verlies aan vermogen jaarlijks van omgerekend € 1,58 miljard; ofwel 
ca. € 7,9 miljard in de periode 2008-12. Dat is twee keer meer dan de 'incidenten' bij elkaar opgeteld! 
In een overzicht:  

Type weglek Aard van de weglek Totaal minimale weglek 

Incidenten 2008-12 Derivaten en miskopen van grond en vastgoed € 3.973.000.000  

Inefficiëntie 2008-12 Bruto bedrijfslasten en onderhoudslasten: 
min. 20% inefficiëntie  

€ 7.900.000.000  

Totaal 2008-12  € 11.873.000.000  

 
Al met al een lekkage van bijna 12 miljard euro in vijf jaar tijd.  
Dat is bijna vijftig keer meer dan wat woningcorporaties jaarlijks uitgeven aan leefbaarheid. 14  
Of acht keer meer dan wat de overheid jaarlijks uitgeeft aan jeugdzorg! 15  
Maar, zo zullen velen zeggen, onder druk van de incidenten en de verhuurderheffing hebben recent 
vele woningcorporaties fors moeten bezuinigen op de kosten. Is de kwestie van de inefficiëntie dan 
nog actueel anno 2015? Antwoord: jazeker. Omdat in de afgelopen 20 jaar meerdere keren na een 
'incident' wel weer even werd bezuinigd maar daarna ook snel de kosten weer toenamen. Het blijft 
dus van belang om na te gaan wat de onderliggende oorzaken zijn en wat nodig is om  de weglek te 
voorkomen.   

Vooral ook omdat de weglek bij woningcorporaties van een unieke omvang is in Nederland.  
Dat roept wel de vraag op waarom de publieke tribunes dan zo leeg blijven en het Binnenhof er 
volledig verlaten bij ligt op het moment dat Minster en Tweede Kamer zich buigen over de ellende 
die is ontstaan in de sector van de volkshuisvesting. De kapitein is enorm uit koers, soms zelfs niet 
meer in het zicht van de haven. Wellicht is de rampspoed al zo buiten ons bevattingsvermogen dat 
ook de kritische kijker er niet eens echt boos of zelfs niet meer verontwaardigd over kan worden. 
Vanuit de haven turen we op open zee. Geen schip te zien. De kapitein zal zijn best wel doen. Nu 
maar hopen dat extra regels hem of haar weer thuis brengen?  
Hoogste tijd voor een analyse.  

  

                                                             
14 CFV, CiP 2013: totale leefbaarheidsuitgaven over 2012 komen uit op € 250.980.590,-, november 2013. 
15 Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2014: jeugdzorg € 1.5 miljard.  



6 
 

2. Het waarom achter de lekkage 

Hoe heeft het 'woonschip' zo uit koers kunnen raken en heeft er zo veel weglek kunnen 
plaatsvinden? Waarom heeft dit kunnen gebeuren?  
De parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties zegt hier het volgende over:  
"Er is sprake van wanbestuur, bestuurscrises of ernstig financieel mismanagement, soms ook in 
combinatie. In opvallend veel gevallen is er ook sprake van zelfverrijking, of op zijn minst ontbreekt 
een 'moreel kompas' bij topbeloningen. Het feitenrelaas van de onderzochte casussen heeft de 
commissie verbaasd, geschokt en verontrust. De commissie deelt de publieke verontwaardiging die is 
ontstaan over het verlies van zo veel maatschappelijk vermogen dat gebruikt had kunnen en moeten 
worden voor investeringen in de sociale volkshuisvesting in Nederland. (...) 
Op basis van haar onderzoek onderscheidt de commissie de volgende vier hoofdoorzaken, kort 
gezegd in te delen in 'vier G’s': 
1. Menselijk gedrag: varen op een moreel kompas alleen is onvoldoende. 
2. Gebrek aan duidelijke grenzen: overambitie en risicovol gedrag. 
3. Gebrekkige governance: onvoldoende tegenkrachten. 
4. Veel geld en weinig risicobesef: moreel gevaar. 
Naar het oordeel van de commissie verklaren deze oorzaken samengevat het ontstaan van de 
incidenten." 16 

Anders gezegd: de kapitein deed z'n eigen ding (gedrag), ging naar wateren te ver van onze haven 
('ver van huis': zonder grenzen), niemand die de kapitein daar voldoende op tegensprak (gebrekkige 
governance) en het schip was zo groot dat het die veel te verre reis nog aankon ook (veel geld en 
weinig risicobesef).  
De parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties pakt nog eens door en verwijt het vooral de 
kapitein zelf: "Of zoals het spreekwoord luidt: gelegenheid maakt de dief. Wie gelegenheid geeft is 
medeverantwoordelijk, al blijft de dief de hoofdschuldige." 17 

Dat is nogal wat. In één zin worden bestuurders van woningcorporaties uitgemaakt voor dieven en is 
de dief ook eerst verantwoordelijke. De kapitein is er schuld aan. Dat doet geen recht aan de 
werkelijke oorzaken, namelijk die van de 'gelegenheid', zoals vastgelegd door onszelf: de huurders, 
de burgers en vooral ook de door ons gekozen politici. Het is een wetenschappelijke feit dat de 
kapitein en zijn matrozen zich zullen aanpassen aan het schip waarmee kan worden gevaren en het 
dus vooral de eigenaar van het schip is die verantwoordelijk is voor wat de bemanningsleden hebben 
te doen. Mensen voegen zich naar het 'systeem' waarin zij functioneren en dus zijn degenen die dat 
systeem inrichten toch echt de eerst verantwoordelijken.    

Zo was na de  'brutering' in 1995 (formeel de Wet Balansverkorting), waarbij woningcorporaties 
(financieel volledig) los kwamen te staan van de overheid, feitelijk niet goed geregeld wie nu de 
eigenaar van het woonschip zou zijn, wat zijn opdracht was - ofwel met welke goederen de kapitein 
diende thuis te komen - en dat die ook nog thuis kon komen en zou passen in de eigen haven.  
Feitelijk werd de kapitein in 1995 eigenaar van zijn woonschip. Dat verklaart ook waarom vele 
kapiteins met volle overtuiging ook nu nog staan voor al die verkeerde beslissingen van de afgelopen 
jaren: 'het was wel zijn of haar eigen woningcorporatie!' Wat was en is de bedoeling nu eigenlijk met 
de woningcorporatie, als spil in onze sociale volkshuisvesting? En hoe heeft het kunnen gebeuren dat 
die woonschepen zo zijn gegroeid dat  menig begroting van een wethouder meerdere keren past in 
dat van de corporatiebestuurder? En in welke mate hebben we daar last van?     

                                                             
16 Hoofdrapport parlementaire enquête Woningcorporaties, 30 oktober 2014. Pagina 8 t/m 26.  
17 Hoofdrapport parlementaire enquête Woningcorporaties, 30 oktober 2014. Pagina 16. 
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Laten we eens goed dieper duiken in elk van deze drie aanvullende meer fundamentele oorzaken 
achter de enorme weglek in de sector van de volkshuisvesting. Want ik kan mij voorstellen dat u met 
een enkele metafoor nog niet geheel overtuigd bent van de analyse. 

Eigenaarschap  
Allereerst de kwestie van het eigendom. Van wie is de woningcorporatie?  
Bij de start in 1852 waren het verenigingen. 18  
En in de 20ste eeuw ontstond een grote variëteit aan corporaties, grotendeels georganiseerd als 
verenigingen, van belanghebbenden en belangstellenden, deels als gemeentelijke woningbedrijven 
en vanuit charitatieve instellingen actief op het gebied van de volkshuisvesting. 19 
Vanaf de brutering in 1995 werden het steeds meer stichtingen. Marktbedrijven zijn het nimmer 
geworden. Het ombouwen van de verenigingen naar stichtingen was nodig, zo was destijds de 
gangbare opinie, om een drietal redenen.  
Allereerst zouden huurders te weinig oog hebben voor het professionaliseren van de 
woningcorporatie, nodig vanwege de financiële zelfstandigheid vanaf 1995 (en dito financiële 
risico's).  
Daarnaast zouden huurders te weinig het 'algemene' belang van de woningcorporatie ondersteunen. 
Anders gezegd, bestuurders van woningcorporaties waren er niet zeker van dat huurders wel een 
bedrijf zouden kunnen aansturen en of ze niet het huisvesten van bijzondere doelgroepen zoals bijv. 
gehandicapten, GGZ cliënten, dementerende ouderen of ex daklozen zouden accepteren. 20   
Ten slotte, zo werd vaak betoogd, zou de stichtingsvorm efficiënter zijn dan de verenigingsvorm en 
dat in meerdere opzichten, zowel in  slagvaardigheid als in kosten. 21 

Nu we een kleine twintig jaar verder zijn kunnen we nagaan of die drie redenen ook opgaan.  
En dat blijkt niet zo te zijn. Juist door het wegvallen van de kritische houding van huurders in een 
verenigingsraad zijn bestuurders helemaal 'los' en toont de parlementaire enquête nu juist aan dat 
dit één van de belangrijkste redenen is voor de enorme 'weglek' van maatschappelijk vermogen.  
De tweede 'angst' kunnen we ook onderzoeken. Sterker nog, dat is al gebeurd. Het resultaat is 
wisselvallig. Onduidelijk is of de stichtingen het op dit punt beter of slechter zijn gaan doen. 22  
En de derde reden is zeker ongegrond. Woningcorporaties zijn juist minder efficiënter geworden bij 
de overstap van vereniging naar stichting! De stichtingen zijn navenant sterk gegroeid in omvang en 
deze grotere stichtingen blijken lager te scoren in huurdersoordeel en per woning hogere 
bedrijfslasten te hebben dan de veelal kleinere verenigingen. 23        

De drie argumenten samen leiden tot een duidelijke uitkomst: twee keer niet aan de orde en één 
keer een onbeslist. Stichtingen zijn het slechter gaan doen, zowel in de prestaties voor huurders als 
ook in de bedrijfsvoering. Met de kennis van nu kunnen we vaststellen dat het beter verenigingen 
hadden kunnen blijven. Als we het eigendom van de woningcorporatie willen beleggen is de 
stichtingsvorm alleen al om die reden niet een hele gelukkige keuze. Want: verenigingen zijn van de 
leden, stichtingen zijn van niemand!   
Zonder tucht van de overheid noch van de markt was er al geen intrinsieke druk (van buiten) voor de 
woningcorporatie om klantgericht te gaan werken. 24 
Maar, zo blijkt, als die 'klanten' zoals gemeenten en huurders zich ook niet kunnen manifesteren als 
eigenaar van de woningcorporatie dan is de laatste mogelijkheid van een externe druk verdwenen. 
Zonder klantgericht werken, zo is veelvuldig aangetoond, blijven organisaties inefficiënt.  

                                                             
18 De oudste woningcorporatie in Nederland is de in 1852 opgerichte Vereeniging ten behoeve der Arbeidersklasse te Amsterdam (VAK). 
19 Preventieve doorlichting van Woningcorporatiesector, Bieleman, Snippe en Tromp. INTRAVAL, Groningen-Rotterdam, December 2010. 
20 Koolma, 2008. 
21 Conijn 2005, Koolma 2008, Groeneveld-Louwerse 2004. 
22 Koolma, 2008. 
23 Aedes, 2014.  
24 Woningcorporaties hebben nihil 'last' van de overheid, ze zijn namelijk niet afhankelijk van subsidies, en hebben veelal geen 'last van de 
markt, omdat veelal sprake is van één lokale aanbieder voor gesubsidieerde sociale huurwoningen en als er meerdere corporaties actief 
zijn dan is dat vaak in een overspannen woningmarkt met veel meer vraag dan aanbod. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Vereeniging_ten_behoeve_der_Arbeidersklasse_te_Amsterdam
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Bedoeling 
Dan het ontbreken van een duidelijke opdracht.  
Elk systeem met een onduidelijke opdracht en zonder 'balance of powers' ontspoort. Dat is niet de 
deelnemers te verwijten maar uitsluitend en alleen degene die dat systeem kan en moet inrichten en 
kritisch volgen. En dat zijn wij allemaal: kritische burgers, onderzoekers, media en politiek. 
Bij de start van de woningcorporaties was er wel een duidelijke(re) opdracht.  
De oprichters van de eerste woningcorporatie in dit land (de VAK in Amsterdam, 1852) wilden een 
"einde maken aan de bedroevende woonomstandigheden van het snel groeiende proletariaat in 
Amsterdam" en tegelijkertijd "de huiselijkheid bij de bewoners bevorderen en het familieleven in 
stand houden." Om die opdracht te kunnen realiseren gingen ze enkele '(kern)taken' op zich nemen, 
zoals het bouwen, verhuren en toewijzen van woningen, als ook het begeleiden van de huurders in 
hoe goed en netjes in die woningen te wonen en als het nodig was werden de huurders op weg 
geholpen richting werk en school. Dat hoorde er allemaal bij, anders werkte het niet. Daar was geen 
discussie over, zo was dat gewoon.  
Dat klinkt bevoogdend, maar de geschiedschrijving is daar mild over: "Hoe moralistisch ook, in 
tegenstelling tot vormen van kerkelijke bedeling mocht hun initiatief in hun ogen vooral geen 
bevoogdende bijwerking hebben." 25 

Die 'bedoeling' trok grenzen bij de 'doelgroep'. Niet elke burger kwam voor begeleiding in het wonen 
in aanmerking. Het ging om mensen met te weinig geld om huur te betalen - laat staan een woning 
te kopen - en die in de regel niet goed wisten hoe dan goed te wonen. In 'kantoortaal': om burgers 
met onvoldoende inkomen en of onvoldoende zelfredzaamheid. Echter, anderhalve eeuw later gaat 
het in de sociale volkshuisvesting om bijna iedereen: ook om hele zelfredzame studenten, mensen 
met modale inkomens (zijnde het meest voorkomende inkomen) en expatriates uit de hele wereld. 
Opgeteld gaat het om zo ongeveer de helft van alle huishoudens in Nederland. Allemaal zijn zij 
doelgroep van onze sociale volkshuisvesters. Dat mag geen verassing zijn, want de wet is niet zo 
duidelijk over de bedoeling.  

In de gewijzigde Woningwet is de tekst over de 'bedoeling' onaangetast overgenomen uit de vorige 
versie: "De toegelaten instellingen huisvesten bij voorrang personen die door hun inkomen of door 
andere omstandigheden moeilijkheden ondervinden bij het vinden van hun passende huisvesting.  
Bij het in gebruik geven van door hen beheerde woningen met een verhoudingsgewijs lage huurprijs 
geven zij zo veel mogelijk voorrang aan woningzoekenden die, gelet op hun inkomen, in het 
bijzonder op die woningen zijn aangewezen." 26  
De Minister heeft dat in de BBSH op één plek nog iets verder uitgewerkt als het gaat om de 'andere 
omstandigheden', namelijk dat: "De toegelaten instelling draagt bij aan het volgens redelijke wensen 
tot stand brengen van huisvesting voor ouderen, gehandicapten en personen die zorg of begeleiding 
behoeven." 27 
Wel is er in de Woningwet en de BBSH veel aandacht voor wat woningcorporaties dienen te doen, 
hoewel ook dat redelijk algemeen wordt omschreven. Vaak noemen we dat dan de "kerntaken".  
De discussie gaat vooral ook over die kerntaken of zogenoemde prestatievelden, zes in totaal. 28  
De parlementaire enquête commissie Woningcorporaties bepleit bijv. het begrenzen van de 
kerntaken, maar laat het doel of de bedoeling weer ongemoeid. Vreemd. Als de bedoeling, het doel 
en de doelgroep van en voor woningcorporaties kernachtiger wordt vastgelegd vloeien daar toch de 
passende kerntaken direct(er) uit voort. Door het doel zo algemeen en breed te houden staat het 
paard snel achter de wagen en zullen we blijvend en mogelijk steeds preciezer de kerntaken van de 
woningcorporatie moeten gaan 'begrenzen' en beschrijven en vooral ook moeten gaan controleren. 

                                                             
25 Oprichting VAK, 21 februari 1852, via Wikipedia, 2015.  
26 Woningwet, artikel 70c. Met de toegelaten instellingen worden de woningcorporaties bedoeld.  
27 BBSH, artikel 12b. Het Besluit Beheer Sociale Huursector is een AMvB (Algemene Maatregel van Bestuur) van de Minister van BZK waarin 
deze uitvoering geeft aan de Woningwet en aangeeft aan welke regels en werkzaamheden de woningcorporaties zich dienen te houden.  
28 Zes prestatievelden (kerntaken) uit de BBSH: 1. goede kwaliteit van de woningen, 2. verhuur van de woningen: betaalbaar voor de 
doelgroep, 3. betrekken van bewoners bij beleid en beheer, 4. financiële continuïteit, 5. leefbaarheid (1997) en 6. wonen en zorg (2001). 
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Er is nog een tweede argument om doel en doelgroep beter in een 'kerndoel(groep)' te beschrijven. 
Een gerichte omschrijving van dat doel zal het ons namelijk gemakkelijker maken om na te gaan of de 
woningcorporaties wel leveren van wat wij graag willen.  
Een derde argument om tot kerndoelen en kerndoelgroepen te komen is omdat zonder duidelijk doel 
inderdaad iedereen doelgroep van de woningcorporatie kan zijn en we ons moeten afvragen of dat 
wel recht doet aan de veel grotere zelfredzaamheid van het merendeel van onze burgers en  het 
inzicht dat zelf verantwoordelijk zijn en zelf doen aantoonbaar tot effectievere, kwalitatief betere en 
efficiëntere oplossingen leidt. 
Ten slotte, een vierde argument, als  sommige doelgroepen voldoende zelfredzaam zijn maar 
onvoldoende inkomen hebben zouden we die beter direct kunnen ondersteunen met een 
huurtoeslag, kooptoeslag of bouwtoeslag; dit zonder tussenkomst van de (inefficiënte) kostbare 
sector van woningcorporaties. Woningcorporaties zetten we dan alleen in voor die groep van 
huurders die en onvoldoende inkomen heeft en onvoldoende zelfredzaam is. Daarmee minimaliseren 
we de kosten en houden we wat extra geld over voor een effectievere wooncoaching.    

In de volgende figuur worden de verschillende doelgroepen huurders zichtbaar.   

Denken in huurders (‘doelgroepen’)
Top inkomens, 26%
- boven € 75.000

Hogere inkomens , 36% 
- onder € 75.000 
- boven € 34.911 
grens voor staatsteun

Midden inkomens, ca. 14%
- onder € 34.911
- boven € 21.950/29.800

Lagere inkomens, ca. 24%  
- onder € 21.950/29.800
grens voor huurtoeslag
(een/meerpersoon)

Doelgroepen
- naar jaarinkomen 
huishoudens 
- en mate van zelfredzaam 
kunnen wonen 

Niet tot zeer beperkt
zelfredzaam 
- wooncoaching nodig bij 
zoeken van een woning en 
tijdens het wonen

Beperkt
zelfredzaam
- wooncaoching alleen 
incidenteel nodig

Goed 
zelfredzaam
- geen enkele vorm van 
wooncoaching nodig

Mensen met een zware zorgvraag
(Chronische lichamelijke beperking 

en of lichamelijk gehandicapt)

Studenten

Geestelijk 
gehandi-
capten

Maatschappelijke 
opvang

GGZ

Ex 
gedeti-

neerden

Statushouders

 

Het geeft een opmerkelijk beeld. We zijn in Nederland vele malen zelfredzamer dan vijftig jaar 
geleden, we zijn inmiddels ook gemiddeld 4,5 keer rijker dan vijftig jaar geleden en ook nog eens 15 
IQ punten slimmer,  maar desondanks schakelen we onze sociale volkshuisvesters in voor minimaal 
38% van alle huishoudens in Nederland, namelijk voor iedereen met een inkomen tot € 34.911,-. 29 
Het gaat hier dan om alle groen gekleurde vlakken in de figuur. En het kabinet heeft plannen om die 
grens nog verder op te rekken, tot zo ca. € 38.000,-. 30 
De doelgroep van woningcorporaties is in Nederland vanaf 1945 geëxplodeerd en beslaat nagenoeg 
de helft van onze bevolking. Uniek in Europa en dat voor het rijkste land van Europa (na Luxemburg).  

                                                             
29 Woningcorporaties dienen minimaal 90% van de vrijkomende woningen aan te bieden aan mensen in de zogeheten sociale doelgroep, 
namelijk huishoudens met een inkomen van (2015) € 34.911.  
30 Het kabinet wil de inkomensgrens voor een sociale huurwoning binnen de EU-voorwaarden tijdelijk (5 jaar) verruimen. Tot nu toe mag 
10% van de woningvoorraad aan inkomens boven de € 34.000 worden toegewezen. Daarbovenop komt nog eens 10% extra ruimte voor 
inkomens tussen € 34.000 en € 38.000. Eerste en Tweede Kamer moeten dit plan nog goedkeuren. 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurwoning/nieuws/2014/04/11/kabinet-vult-hervormingen-huursector-in.html
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Tevens vinden we het blijkbaar billijk dat minimaal 38% van alle huishoudens een sociale huurwoning 
bewonen, zijnde een woning waar maatschappelijk aan wordt bijgedragen. 31 
Als je daarnaast ook voor huurtoeslag van de overheid in aanmerking wilt komen liggen de 
inkomensgrenzen nog iets lager: voor eenpersoons(ouderen)huishoudens op € 21.950 voor 
meerpersoons(ouderen)huishoudens op € 29.800. Dan gaat het om 24% van alle huishoudens.32 
Met het toekennen van huurtoeslag geven we als samenleving aan dat we vinden dat iemand feitelijk 
onvoldoende inkomen heeft om zijn of haar huur zelf geheel te betalen.  
Dan het tweede valide argument, ook al aan de orde in de 19de eeuw, om een woning 'sociaal' te 
verhuren, namelijk onvoldoende zelfredzaamheid van de huurder.  
In de wereld van de woningcorporaties spreekt men dan vaak over de 'bijzondere doelgroepen' en 
dat is een hele lange lijst met 'bijzonderheden'. Zoals 'uitstromers' uit de maatschappelijke opvang, 
mensen met een zware zorgvraag, geestelijk gehandicapten, ex gedetineerden, statushouders, 
studenten en clienten GGZ. 33 
Als iemand onvoldoende zelfredzaam is verondersteld dat tevens dat er ondersteuning in het wonen 
nodig is. In de 21ste eeuw zouden we dan zeggen: 'wooncoaching'.  
Wooncoaching is wat de woningcorporatie als essentiële dienst zouden moeten aanbieden. Dat is 
feitelijk de ultieme kerntaak, best passend bij het kerndoel en de kerndoelgroep.   

Terug naar de figuur.  
Nu is het nog zo dat woningcorporaties vooral alle groen gekleurde doelgroepen bedienen, begrensd 
door het inkomen van een huishouden van € 34.911,- (2015). Alternatief kan zijn dat een tweede 
criterium gaat gelden, namelijk die van de (zeer) beperkte zelfredzaamheid. Iedereen die wel genoeg 
zelfredzaam is kan namelijk heel goed zelf een woning vinden en keurig wonen met zijn buren en 
mocht een deel van deze zelfredzamen onvoldoende inkomen hebben voor het huren (of kopen) van 
een woning dan kan de overheid daarin effectief voorzien middels een huurtoeslag (of kooptoeslag). 
Extra voordeel is dat we niet een inefficiënte tussenschakel hoeven in te zetten, namelijk die van de 
kostbare woningcorporaties.   
Als we vooral de echt kwetsbare doelgroep met 'wooncoaching' willen ondersteunen en tegelijkertijd 
een effectieve focus willen aanbrengen in de 'bedoeling' bij de inzet van woningcorporaties kunnen 
we ons beperken tot het oranje gekleurde deel in de figuur. Dan gaat het nog om mogelijk 5 tot 
maximaal 15% van alle huishoudens in Nederland.  

Schaal 
Ten slotte dan nog het aspect van de 'schaal': kan het woonschip nog wel aanleggen in zijn 
thuishaven? Bij fusies in de sector worden diverse voordelen vaak genoemd, maar bij nader 
onderzoek blijkt steeds weer dat deze niet te onderbouwen zijn. Sterker nog, een te grote 
woningcorporatie met een schaal van meer dan 10.000 woningen telt louter nadelen. 34  
En groot zijn ze zeker geworden. Na de enorme fusiegolf van de laatste twintig jaar zijn er nog geen 
400 corporaties meer over.    

                                                             
31

 Op nagenoeg alle woningen bij woningcorporaties wordt 'verlies' geleden. De netto contante waarde van huuropbrengsten minus de 
kosten is namelijk veelal negatief. Feitelijk een 'indirecte huurtoeslag' van de woningcorporatie zelf; dus exclusief de directe huurtoeslag 
van de overheid.    
32 Totaal aantal huishoudens in Nederland: 7,483 miljoen. Huishoudens met een jaarinkomen tot maximaal € 35.000: 38%. Tot € 30.000: 
32%. Tot € 22.000: 19%. Bron: CBS, december 2014.  
33 Aedeslijst (2009): huisvesting voor vroegtijdige schoolverlaters en jeugdigen die uitstromen uit jeugdzorg en of jeugdinrichtingen 
(aandacht voor foyers de jeunesse en verdere ondersteuning van Kamers met kansen), huisvesting voor ex gedetineerden, alternatieve 
woonvormen voor overlastgevenden, huisvesting voor de doelgroep GGZ, maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, realisatie van 
specifieke ouderenhuisvesting (inclusief 'verzorgd wonen'), realisatie van woonvormen voor mensen met een zware zorgvraag (zoals 
dementerenden en gehandicapten), dak- en thuislozen, zwerfjongeren, statushouders, slachtoffers van huiselijk geweld.  
34 Groene Amsterdammer, 26 juni 2013. Woningcorporaties in crisis. Tucht van staat noch markt. "Onder het mom van professionalisering 
fuseerden veel corporaties. In 2006 was hun aantal gehalveerd tot 474, maar ze waren in twaalf jaar tijd een stuk minder efficiënt gaan 
werken. Op dezelfde hoeveelheid corporatiewoningen steeg het aantal werknemers van achttienduizend naar 25.000. Veel 
corporatiedirecteuren trakteerden zichzelf en hun medewerkers intussen op een vorstelijk salaris. Het gemiddelde brutosalaris van een 
corporatiemedewerker was in 2006 bijna verdubbeld (van 35.000 naar 60.000 euro). Bovenop de van oudsher royale CAO’s waren 
marktconforme beloningen gekomen." 
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Eerste en misschien wel belangrijkste nadeel van te grote woningcorporaties is dat het nog moeilijker 
wordt voldoende een 'tegenmacht' te organiseren. De parlementaire enquête Woningcorporaties 
geeft duidelijk aan wat daar het risico van is: zonder voldoende 'tegenmacht' worden bestuurders 
van woningcorporaties niet geremd, niet door aandeelhouders (huurders) of opdrachtgevers 
(overheid), noch door concurrenten (markt).  
Veel woningcorporaties hebben een begroting die dat van de thuisgemeente overstijgt. Menig 
bestuurder van een woningcorporatie heeft meer te besteden voor het bouwen en beheren van 
woningen of ook nog voor het leefbaar maken van een plein of portiek dan mening wethouder in 
dezelfde gemeente. Er zijn 30 gemeenten in Nederland met jaarlijkse inkomsten van boven de € 280 
miljoen. En maar liefst 10 woningcorporaties hebben een omzet van meer dan € 280 miljoen.  
De gemeente Utrecht moet onderhandelen met 5 corporaties die gezamenlijk een begroting 
bestieren die ruim 60% van die van de wethouders is. In Amsterdam ligt dat percentage op bijna 
40%. Dat lijkt nog een beetje in verhouding. Maar een kleinere gemeente zoals Amstelveen, met een 
jaarbegroting van € 215 miljoen (2012) heeft vooral te maken met slechts 1 grote corporatie die een 
jaaromzet haalt van € 419 miljoen (2012), twee keer zo veel. Nog sterker, diezelfde corporatie 
onderhandelt ook met een gemeente als Landsmeer, jaaromzet € 22 miljoen, ofwel nog net 5% van 
de begroting van waar de bestuurder van de woningcorporatie over kan beschikken. 35    
Hoe kan een wethouder dan nog iets afdwingen bij de bestuurder van de woningcorporatie? 

Tweede nadeel is, zoals al eerder bij de kwestie van het eigenaarschap aan de orde was, dat te grote 
woningcorporaties een lager huurdersoordeel scoren op de dienstverlening, vooral zichtbaar bij 
corporaties groter dan 10.000 woningen. Begrijpelijk ook, te grote woningcorporaties hebben 
bijvoorbeeld meerdere managementlagen en daarmee ook bestuurders die weinig of geen contact 
meer hebben met de praktijk van de dienstverlening. Prioriteiten komen dan snel elders te liggen. 

Een derde nadeel is dat corporaties vanaf die grens van 10.000 woningen ook significant hogere 
bedrijfslasten hebben, per woning. Niet alleen op basis van onderzoek door derden, maar ook op 
basis van eigen benchmark onderzoek. 36 

Vierde nadeel is dat te grote corporaties een bedreiging kunnen zijn voor de gehele sector. Denk 
maar aan het debacle bij Vestia.  
Dus we moeten op zoek naar een optimale schaal voor de sector, zowel voor de sector als geheel als 
voor de organisaties afzonderlijk. 

  

                                                             
35 CBS, 2012. CFV, 2012.  
36 Aedes benchmark 2014.  
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3. Een agenda: ontbrekende schakels toevoegen     

Samengevat, de vernieuwde Woningwet en het rapport “Ver van huis” zijn een goede stap vooruit, 
maar behoeven een aanvulling. Dit op alle drie de genoemde aspecten: op het eigenaarschap, de 
bedoeling en de schaal. Welke agenda levert ons dit op, nu we weten welke schakels nog ontbreken? 
Laat ik u een voorstel doen voor elk van de drie aanvullingen. 

Allereerst het eigenaarschap.  
Nog los van de uitkomst, is het stellen van de vraag naar het eigendom van de woningcorporatie het 
allerbelangrijkst. En de vraag is heel direct: "wie zijn de eigenaren van de woningcorporatie?" Anders 
gezegd: "wie hebben baat bij het effectief en efficiënt functioneren van die woningcorporatie"?  
Dit vanuit de idee en overtuiging dat eigenaren absoluut geen incidenten willen en vooral wel een 
kwalitatief sterke en efficiënte organisatie. Een betere waarborg is niet denkbaar. Een preventieve 
oplossing, dus een kwestie van voorkomen van 'incidenten' en 'inefficiënties' in plaats van achteraf 
blussen en corrigeren. Deels lijkt de politiek nu al te willen zeggen: de woningcorporatie is ook van 
huurders. In de moties en amendementen spreekt men zich zo uit, door "huurders meer invloed te 
geven". Zo krijgen huurders een volwaardige rol bij het maken van prestatieafspraken tussen 
gemeenten en corporaties. 37  
Tevens heeft de Tweede Kamer bij het aannemen van de nieuwe Woningwet bepaald dat er ruimte 
gaat zijn om huurdersraadplegingen te houden, huurders krijgen in beginsel een instemmingsrecht 
bij fusies (en het aangaan van verbindingen) en ten minste 1/3 van de commissarissen dienen 
huurderscommissarissen te zijn (op voordracht van de huurders). 38 
Indirect worden huurders daarmee voor 1/3 deel een beetje eigenaar. Maar van wie is dan het 
andere 2/3 deel? In ieder geval nog een 1/3 voor de gemeenten. En wellicht nog 1/3 van en voor die 
instellingen en cliëntenraden die baat hebben bij het huisvesten van bijzondere doelgroepen?  
Dat alles is een stapje vooruit. Maar is het genoeg denkt u?  
Het kan nog effectiever door huurders, gemeenten en instellingen/cliëntenraden bijzondere 
doelgroepen bijvoorbeeld de bevoegdheid te geven de eigen commissarissen zelf te benoemen en 
indien nodig naar huis te sturen. Op die manier zou vanuit het huidige stelsel het eigenaarschap 
nadrukkelijker weer kunnen worden ondergebracht bij degenen die baat hebben bij een goed 
functionerende woningcorporatie. Een deel van de politiek wil deze kant wel uit, maar die 
amendementen en moties haalden geen meerderheid in de Tweede Kamer. 39 
Een goed alternatief om het eigenaarschap bij huurders onder te brengen is ...... het verkopen van 
(een deel van) de woning aan die huurders. Met vormen van 'sociale koop' (en 'kooptoeslag'), al dan 
niet door eerder betaalde huren te upgraden als aanbetalingen voor het kopen van de woning. Al in 
de 19de eeuw was dit alternatief gangbaar en was het soms zelfs deel van de doelstellingen van de 
woningcorporatie. 40 

Samenhangend met de vraag over eigenaarschap is de vraag over de bedoeling.  
Het beoogde doel bepaald wie logische eigenaren zijn. Als slechts 5 tot maximaal 15% van de 
Nederlandse huishoudens wooncoaching nodig heeft bij het vinden en bewonen van een woning is 
het dan nodig dat we 30 tot 50% van alle huishoudens laten bedienen door een sociale sector in de 
volkshuisvesting, middels risicovolle en inefficiënt opererende woningcorporaties? Zo niet, wat belet 
ons dan om die twee te splitsen?  

                                                             
37 Amendement Woningwet d.d. 11 december 2014. Met steun van nagenoeg de gehele Tweede Kamer, met uitzondering van twee oud 
PPV-fractieleden.   
38 Amendementen Woningwet d.d. 11 december 2014. Amendement 1/3 deel huurderscommissarissen kreeg steun van PvdA, D'66, SP, CU, 
PVV en GL (tegen: VVD en CDA). 
39 Een amendement van de SP bij de behandeling van de Woningwet d.d. 11 december 2014 om voor huurders "een wettelijk geregeld 
instemmingsrecht te krijgen bij belangrijke beslissingen over het huur- en harmonisatiebeleid en de verkoop van huurwoningen" strandde 
volledig. Alleen SP, PVV en GL waren voor. 
40 Sommige woningcorporaties, waaronder de Bouwmaatschappij tot Verkrijging van eigen woningen te Amsterdam, stelden zich ten doel 
de te bouwen woningen na 20 jaar in eigendom aan de bewoners te doen overgaan. Bron: Wikipedia. 
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Dat zou kunnen door enerzijds buiten de sector van woningcorporaties om goede toeslagregelingen 
te maken voor kopen, bouwen en huren. En anderzijds een kleinere sector met woningcorporaties in 
te richten met een focus op kerndoelen en kerndoelgroepen. Deze corporaties geven we een 
duidelijke opdracht en doel mee; één waar taken uit voortkomen (in plaats van andersom).  
Dan kan het gaan over het begeleiden van alleen die burgers die niet zelfstandig een (aangepaste) 
woning kunnen vinden of kunnen bewonen omdat dit te veel geld of kennis vraagt of omdat de 
markt die woning niet kan leveren. 41    
En dan gaat het niet alleen om de woning maar ook om hoe gewoond wordt; ofwel over het goed 
laten wonen van kwetsbare burgers. Het gaat dam de kern en het wonen in plaats van zo veel 
mogelijk alles doen vanuit het perspectief van de woning. Eigenlijk kunnen we dan beter spreken 
over "Kern-Wonencorporaties" in plaats van "Alles-Woningcorporaties".   

Als laatste de kwestie van de schaal. 
Op basis van onderzoek kunnen we concluderen dat te kleine corporaties niet heel efficiënt zijn.  
Te grote hebben nog meer nadelen, zoals reeds betoogd. Dus waarom dat niet netjes regelen in een 
AMvB? Het is een pleidooi voor het opknippen van woningcorporaties tot een menselijke maat van 
max. 10.000 woningen? 
Het is al eens eerder gevraagd. Al in 2006 was er een meerderheid in de Tweede Kamer voor een 
motie van de PvdA om bij groter dan 10.000 woningen het “nee, tenzij” principe te hanteren. 42 
Het tegendeel gebeurde. De fusiegolf ging onverdroten door en momenteel zijn er nog geen 400 
corporaties meer over.   
Recent nog was er een amendement van  SP en PvdA om te grote corporaties gedwongen te laten 
defuseren. Dit omdat ze, volgens de indieners, een gevaar zijn voor de sector, inefficiënt zijn, het 
toezicht te ingewikkeld wordt en de grootschaligheid leidt tot een ongewenste opwaartse druk op 
salarissen en extra managementlagen. Het amendement werd weggestemd door beide 
regeringsfracties en de drie gedoogfracties. 43   
De uitdaging kan zijn om woningcorporaties op een 'menselijke en efficiënte schaal' te organiseren. 
Dus niet te groot en ook niet te klein. Te klein wordt het onder 1.000 woningen (niet efficiënt) en te 
groot is het vanaf 10.000 woningen (niet efficiënt, niet effectief en noch huurder gericht). 

 

  

                                                             
41 NB: Die wordt vaak de sociale huurder genoemd. Maar zijn anderen dan asociaal? Beter woord is mogelijk de 'kwetsbare huurder'. 
42 Op 13 juni 2006 neemt de Tweede Kamer een motie aan van het lid Depla (PvdA), waarin de Kamer de Minister verzoekt om bij het 
beoordelen van fusies van woningcorporaties tot een omvang van 10.000 eenheden voortaan uit te gaan van het "nee, tenzij"-principe. 
Bron: Kamerstuk II 2006/07, 29 453, nr. 44.  
43 Amendement Woningwet d.d. 11 december 2014 van Monasch/PvdA) en Karabulut (SP). De indieners zien meerdere redenen om tot 
(gedwongen) defusie over te gaan, namelijk omdat de een te grote Toegelaten Instelling (de woningcorporatie) een systeemrisico vormt 
voor de gehele sector, te inefficiënt werkt, actief is in meerdere woningmarktgebieden, het interne toezicht te ingewikkelder en 
afstandelijker wordt voor de Raden van Commissarissen en grootschaligheid leidt tot opwaartse druk op salarissen en overbodige 
managementlagen. Het amendement wordt verworpen; omdat de regeringspartijen VVD/PvdA en gedoogfracties CU/SGP/D'66 tegen zijn. 
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4. Nieuwe regels aan dek of even op de helling?  

De Tweede Kamer heeft op 11 december 2014 een vernieuwde Woningwet aangenomen. Als we dan 
nu met aanvullingen komen roept dat vanzelf de vraag op of dat wel kan binnen de nieuwe 
Woningwet of dat daar nieuwe wetgeving voor nodig is - terwijl de inkt net droog is?  
Of om nog even in de beeldspraak van het 'woonschip' te blijven........... zijn er met goedkeuring van 
allen eerst "nieuwe regels nodig aan dek" of kan het schip eventjes tussendoor op de helling.  
Ik vrees voor het eerste. Tegelijkertijd wil ik iedereen uitdagen om te gaan voor het laatste.  
Dan kunnen we namelijk direct aan de slag. En het past in een natuurlijke manier van veranderen, 
zoals deze bijna altijd wel verloopt: de wetgever volgt de innovaties en dat is zelden andersom!  

Inefficiëntie in een sector is ook niet door 'Den Haag' centraal te organiseren. In een ultieme poging 
de inefficiëntie in de sector te beteugelen diende het kamerlid Monasch van de PvdA nog wel een 
motie in om de bedrijfslasten per woning te maximaliseren. Alleen een opmerkelijk verbond van PVV 
en PvdA was voor! 44 
Maar dat kan ik nog snappen: want dat is wel een hele extreme variant van een “paard achter de 
wagen” en doet mij zelfs denken aan de slechte oude tijd van de communistische planeconomie.  
De bedoeling van het sympathieke amendement valt weliswaar te waarderen, maar ik hoop dat ik 
heb laten zien dat we met een drietal andere realistische aanvullingen heel goed en beter in staat 
moeten zijn om de woningcorporaties aan de 'voorkant' preventief te herbronnen en de sector nuttig 
te houden en te maken. Dat kan volgens mij uitstekend door in de prestatieafspraken tussen 
woningcorporaties enerzijds en gemeenten, huurders en instellingen en cliëntenraden van 
bijzondere doelgroepen anderzijds de volgende drie zaken op te nemen.  
Namelijk door af te dwingen bij de woningcorporaties dat elk van de genoemde eigenaren ieder 1/3 
deel van de commissarissen kan benoemen (en ontslaan), door samen een hele scherpe, meetbare 
en realiseerbare opdracht voor de woningcorporatie te formuleren en door afspraken te maken over 
de schaal waarop de woningcorporatie opereert, al dan niet juridisch verdeeld in eenheden van 
maximaal 10.000 woningen.   

Kortom, trek lokaal (per gemeente) het woonschip nog één keer goed op de helling en renoveer deze 
grondig. Ik gun dat alle gemeenten, huurders en instellingen en cliëntenraden bijzondere groepen 
van harte.  

  
 
Gert Dijkstra 

Directeur Akina, zelfstandig ondernemer in wonen-werk-welzijn, voormalig manager Leefbaarheid bij 
een te grote woningcorporatie in Amsterdam.   

                                                             
44 Amendement Woningwet d.d. 11 december 2014. Bij algemene maatregel van bestuur worden voorschriften gegeven omtrent de kosten 
van de bedrijfsvoering, waarbij in ieder geval wordt vastgesteld welke kosten tot die kosten worden gerekend alsmede wat de gemiddelde 
maximale hoogte van die kosten bij de toegelaten instelling per verhuureenheid bedraagt. Alleen PvdA en PPV stemden voor!  

 


