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Voorwoord 
Ter afronding van mijn studie bestuurskunde aan de Universiteit van Twente heb ik de afgelopen 
maanden met veel overgave gewerkt aan een onderzoek over de verzelfstandiging van 
woningbouwcorporaties. Mijn baan bij ING bank moest ik opzeggen omdat de combinatie van 
een traineeship en het schrijven van een doctoraalscriptie te zwaar bleek. Het proces ging niet 
zonder horten en stoten, maar is zeer leerzaam geweest. Ik ben opgelucht dat het resultaat, 
deze scriptie, af is. Velen ben ik dank verschuldigd omdat zij hebben bijgedragen aan dit 
resultaat.  
Na de diverse overleggen op de Universiteit keerde ik soms opgewekt, soms wanhopig of 
teleurgesteld en op het laatst euforisch huiswaarts; het einde is in zicht. De inhoudelijke en 
opbouwende kritiek van Dhr. Dr. P. de Vries en Mw. Drs. M. van Genugten tijdens die 
overleggen deed mij veelal duizelen. Het heeft er in grote mate aan bijgedragen dat ik op koers 
bleef en de eindstreep heb gehaald. Naast het inhoudelijke aspect waren zij erg betrokken bij 
het proces en wisten zij mij op de juiste momenten te motiveren en te stimuleren om door te 
zetten. Op momenten waarop ik het niet meer zag zitten keerde daardoor het tij. Juist daarvoor 
ben ik hen zeer veel dank verschuldigd. Zonder hen had ik dit resultaat niet geboekt. 
Ook wil ik mijn ouders bedanken. De basis en opvoeding van huis uit hebben er aan bijgedragen 
dat ik het beste uit mezelf heb weten te halen. In de periode op de HEAO en daarna de UT zijn 
mijn ouders altijd erg betrokken en geïnteresseerd geweest. Ik heb geleerd obstakels te 
overwinnen en door te zetten wanneer dat soms moeilijk is. Serieus bezig zijn om iets te 
bereiken en daarnaast ontspannen tijdens vakanties of gewoon wat bijpraten op een avond. Het 
maakte me hoofd leeg en gaf me nieuwe energie. Ik weet dat zij trots zijn op mij en deze 
prestatie, ik ben trots op hen en prijs me gelukkig met zulke ouders.  
Nieuwe energie krijg ik ook van mijn tweelingbroer Niels. Een half woord, een blik of gebaar is 
vaak al voldoende om elkaar te begrijpen. Ook hij heeft me gemotiveerd en gestimuleerd. 
Samen met Daan, mijn jongere broertje, kunnen we genieten en dagelijkse zaken even 
vergeten. Ik bof met zulke broers. 
Last but not least, mijn vriendin Elsemiek. Voor haar bestond geen twijfel dat ik zou afmaken 
waaraan ik aan begonnen was. Met engelengeduld heeft ze me tot aan het einde weten te 
stimuleren en te motiveren, ook wanneer het tegenzat. Ze was er om te vieren wanneer ik 
progressie boekte. Deze scriptie is voor Elsemiek.  
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Voor Elsemiek 
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1 Aanleiding 
 
De Nederlandse woningcorporatiesector is groot, draagkrachtig en opereert veelal stilletjes op 
de achtergrond tussen overheid en markt. Na de verzelfstandiging wordt de bestuurlijke en 
financiële ruimte vergroot. Voor een deel gebonden aan regels en wetten en een grote mate van 
vrijheid is het vaak lastig aan te duiden welke activiteiten geoorloofd zijn en welke niet. In 
hoeverre zijn activiteiten van woningcorporaties, als gevolg van de verzelfstandiging, op de 
lange termijn strijdig met de doelstellingen van de overheid? Een woningbouwproject over de 
Nederlandse grens na de verzelfstandiging wordt mogelijk gemaakt door een toename van de 
vrijheid van woningcorporaties. Maar in hoeverre is dit woningbouwavontuur eigenlijk strijdig met 
de doelstellingen van de verzelfstandiging? Dit onderzoek geeft een analyse in hoeverre de 
gegeven financiële en beleidsmatige ruimte aan woningcorporaties, als gevolg van de 
verzelfstandiging, op de lange termijn strijdig is met de maatschappelijke doelstellingen van de 
overheid. Ter illustratie wordt gebruik gemaakt van de casus Servatius. Deze Maastrichtse 
woningcorporatie realiseert buiten de Nederlandse grens een woningbouwproject. Dit heeft 
geleid tot een geschil met de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu 
(VROM).  
 
Het geschil tussen de minister van VROM en Woningcorporatie Servatius in 2006 illustreert de 
nog niet gevonden balans tussen de sturing van de overheid en de vrijheid van 
woningcorporaties bij maatschappelijk ondernemen en hun publieke taak. Hieronder het 
nieuwsbericht van VROM over de uitspraak: 

(Bron: nieuwsbericht VROM http://www.vrom.nl/pagina.html?id=23425 d.d. 23 mei 2006). 
 
In mei 2006 stelt de rechtbank Servatius in het gelijk en daarmee is het bouwen door 
woningcorporaties over de grens geoorloofd. De minister van VROM heeft de Maastrichtse 
woningcorporatie in 2003 verboden te bouwen in het buitenland. Volgens de minister hebben 
woningcorporaties een publieke taak in Nederland en niet in het buitenland. Bovendien is er 
sprake van staatssteun en zou er maatschappelijk gebonden vermogen weglekken naar het 
buitenland. Ook Europees gezien zullen dergelijke activiteiten niet goedgekeurd worden.  
Volgens de woningcorporatie vervult zij wel die publieke taak en heeft zij de vrijheid 
maatschappelijk te ondernemen. De woningmarkt houdt volgens de woningcorporatie niet op bij 
de landsgrenzen.  
Het geschil tussen Servatius en de minister van VROM vormt de aanleiding voor dit onderzoek. 
De woningbouwcorporatie is van mening dat het past binnen haar werkveld en binnen de 
geformuleerde doelstellingen en regelgeving. Daarbij is het van belang dat het niet strijdig is met 
de doelstellingen van de verzelfstandiging. De minister oordeelt dat het niet past binnen het 
werkveld en de geformuleerde doelstellingen en regelgeving. Daarmee handelt de 

23-5-2006 Minister Sybilla Dekker van VROM gaat in hoger beroep tegen een uitspraak van de 
rechtbank in Maastricht over bouwen in het buitenland door woningbouwcorporaties. Dekker had de 
Maastrichtse corporatie Servatius verboden mee te bouwen aan een project in het Belgische Luik. 
De rechtbank in Maastricht vindt het bouwverbod van de minister in strijd met het Europees recht, dat vrijheid 
van kapitaalverkeer boven nationale wetten stelt. Minister Dekker is echter van mening dat woningcorporaties een 
publieke taak in Nederland hebben en niet in het buitenland. Zij gaat daarom in hoger beroep bij de Raad van 
State. De minister wijst er op dat de woningcorporaties bij hun verzelfstandiging een bruidschat hebben 
meegekregen die was bedoeld om Nederlandse woningzoekenden te huisvesten. Rond Maastricht spelen de 
nodige problemen op het gebied van ruimtelijke ordening. Samen met de Belgische gemeenten Riemst en 
Lanaken vormt Maastricht in feite een stedelijke regio. Bijna een kwart van de inwoners van de twee Belgische 
gemeenten zou uit Maastrichtenaren bestaan.  
 

http://www.vrom.nl/pagina.html?id=23425
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woningcorporaties dus in strijd met de doelstellingen van de verzelfstandiging. Het oordeel van 
de rechtbank in het voordeel van Servatius is gebaseerd op het Europees Verdrag inzake vrij 
verkeer van kapitaal dat geldt boven de nationale wetten. De uitspraak maakt de problematiek 
ingewikkelder aangezien de rechtbank geen rekening houdt met maatschappelijk ondernemen 
en de publieke taak die woningcorporaties hebben in Nederland. Met andere woorden: 
Nederlandse regelgeving en maatschappelijke doelstellingen van de overheid bij de 
verzelfstandiging laat de rechtbank buiten beschouwing. Handelt de woningcorporatie nu wel of 
niet in het belang van de publieke taak en past het binnen de in Nederland geldende 
regelgeving en is het strijdig met doelstellingen van de verzelfstandiging? Lekt er 
maatschappelijk gebonden vermogen, dat bedoeld is voor sociale huisvesting van Nederlanders, 
weg naar het buitenland? Vragen waarop de antwoorden niet eenduidig zijn.  
 

1.1 Inleiding 
De Woningbouwcorporaties anno 2007 zijn verzelfstandigd en opereren als not-for-profit 
organisaties met een publieke taak. De publieke taak is zorgdragen voor de sociale huisvesting 
voor burgers die daar niet of onvoldoende in kunnen voorzien. Woningbouwverenigingen 
hebben als taak het bouwen, beheren en verhuren van woningen aan burgers met weinig 
financiële middelen, die daar niet zelfstandig in kunnen voorzien. Voor de verzelfstandiging 
zorgen woningcorporaties met behulp van subsidies en staatsleningen ervoor dat 
bevolkingsgroepen met lagere inkomens kunnen beschikken over passende woonruimte. De 
invloed van de overheid vóór de verzelfstandiging is groot en de vrijheid van 
woningbouwcorporaties in bestuurlijke en financiële zin beperkt. Mede door de stijgende 
uitgaven aan de volkshuisvesting wordt het bestel drastisch herzien. Met de invoering van de 
Bruteringswet in 1994 worden de uitstaande leningen en de nog te ontvangen subsidies tussen 
het Rijk en de woningcorporaties tegen elkaar weggestreept. Na deze omvangrijke 
bruteringsoperatie zijn de financiële banden met de overheid definitief verbroken. De 
verzelfstandiging heeft ervoor gezorgd dat de woningbouwcorporaties op afstand van de 
overheid zijn geplaatst en meer bestuurlijke en financiële vrijheid hebben. Hierdoor is het 
werkterrein verbreed van alleen het sociaal huisvesten van lagere inkomensgroepen naar het 
huisvesten van (mogelijk) alle inkomensgroepen. Woningbouwcorporaties houden zich ook 
bezig met commerciële bouwactiviteiten in zowel de huur- als de koopsector. Voor deze 
activiteiten zijn veelal ontwikkelings- of vastgoedafdelingen opgericht. Het vermogen dat de 
woningcorporaties inzetten wordt maatschappelijk gebonden genoemd omdat het is opgebouwd 
met behulp van subsidies. Op commerciële activiteiten wordt veelal een positief resultaat 
behaald. Met dit positieve resultaat kunnen tekorten in de sociale woningbouw opgevangen 
worden. Volgens deze revolving fund gedachte kunnen investeringen voor onrendabele sociale 
woningbouw bekostigd worden. Dit is nodig omdat sociale huisvesting vaak financiële tekorten 
met zich meebrengt. Sociale woningbouw in combinatie met de ‘noodzakelijke’ vrijheid van 
commerciële woningbouw weerspiegelt de maatschappelijke opgaven waarbij de 
woningcorporatie gezien kan worden als een onderneming die zonder financiële steun van de 
overheid opereert. De term ‘maatschappelijk ondernemerschap’ heeft ook bij de 
woningbouwsector zijn intrede gedaan en geeft aan dat het werkterrein is verbreed. Als 
‘maatschappelijk ondernemers’ dienen de woningcorporaties zelfstandig de broek op te houden 
én tevens een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke opgaven zoals geformuleerd door de 
overheid. Enerzijds streeft de maatschappelijk ondernemer naar winst, anderzijds worden 
middelen vrijgemaakt waarmee de maatschappelijk ondernemer een positieve bijdrage levert 
aan de samenleving (SER, 2000).  
Een toename van vrijheid van woningbouwcorporaties waarbij steeds meer commerciële 
bouwactiviteiten worden ontplooid en de verantwoordelijkheid voor sociale huisvesting lijkt 
tegenstrijdig. Vaak zorgt het voor spanningen en onenigheid tussen de minister en 
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woningbouwcorporaties. Het meest in het oog springend op het gebied van commerciële 
huisvesting door een woningcorporatie is de realisatie van een woningbouwproject in België net 
over grens bij Maastricht. Tot ongenoegen van de minister, want dat zou te ver gaan en strijdig 
zijn met regelgeving en doelstellingen. De minister geeft een aanwijzing en verbiedt de 
woningcorporatie om verder te bouwen in België. De woningcorporatie heeft een andere mening 
en stapt naar de rechter. De rechtbank oordeelt anders dan de minister en in het voordeel van 
de woningcorporatie die opgelucht verder bouwt. ‘De noodzakelijke balans tussen sturing en 
vrijheid is nog niet gevonden’ (Brandsen en Helderman, 2004: 67). 
 

1.2 Methodologie en onderzoeksopzet 
 
Doelstelling 
Analyseren in hoeverre de verzelfstandiging van woningcorporaties conflicteert met de 
maatschappelijke doelstellingen van de overheid. 
 
Vraagstelling 
In hoeverre conflicteert het handelen van woningcorporaties na de verzelfstandiging met de 
maatschappelijke doelstellingen van de overheid?  
 
Ter beantwoording van de probleemstelling zijn de volgende deelvragen geformuleerd: 

1. Hoe is de verhouding tussen de overheid en woningbouwcorporaties voor de 
verzelfstandiging van 1994?  

2. Wat is de theoretische achtergrond van de verzelfstandiging van woningbouwcorporaties 
ten opzichte van de overheid en hoe ziet deze verzelfstandigde verhouding na 1994 
eruit? 

3. Welke ontwikkelingen bij woningbouwcorporaties en de overheid hebben zich 
voorgedaan na de verzelfstandiging van 1994 tot 2007? 

4. Hoe verhoudt het handelen van woningcorporaties na de verzelfstandiging zich tot de 
maatschappelijke doelstellingen van de overheid? 

 
1. Hoe is de verhouding tussen de overheid en woningbouwcorporaties vóór de 

verzelfstandiging van 1994?  
Om antwoord te vinden op de eerste onderzoeksvraag zal gebruik worden gemaakt van de 
Woningwet en het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV). Daarin kan het 
bestaansrecht van woningcorporaties gevonden worden evenals de wijze waarop vormgegeven 
wordt aan het vervullen van de publieke taak. Volkshuisvesting wordt gezien als een publiek 
belang. De wijze waarop de overheid voorziet in de borging van dit publieke belang komt aan de 
orde. De verhouding tussen de overheid en woningbouwcorporaties wordt uiteengezet. Hierdoor 
wordt duidelijk op welke wijze de overheid sturing geeft aan woningbouwcorporaties. De situatie 
van vóór de verzelfstandiging wordt beschreven, waarbij woningbouwcorporaties opereren met 
behulp van subsidies en staatsleningen om te voorzien in sociale huisvesting. Om dit inzichtelijk 
te maken wordt de financiering van de volkshuisvesting aan de hand van het Besluit Geldelijke 
Steun Volkshuisvesting (BGSV) in kaart gebracht. Er wordt inzicht verkregen in de doelstellingen 
van de overheid en woningbouwcorporaties.  
 
2. Wat is de theoretische achtergrond van de verzelfstandiging van 

woningbouwcorporaties ten opzichte van de overheid en hoe ziet deze 
verzelfstandigde verhouding na 1994 eruit? 

Bij deze onderzoeksvraag wordt eerst ingegaan op de theoretische achtergrond van  
verzelfstandiging. Verzelfstandiging heeft een ander sturingskader tot gevolg. De neo-
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institunionele economie richt zich op efficiëntie- en informatievraagstukken van organisaties. Met 
de toegenomen ruimte en vrijheden dienen woningcorporaties maatschappelijke doelstellingen 
te realiseren. De neo-institutionele economie zou interessante gezichtspunten kunnen bieden bij 
de verzelfstandiging van overheidsorganisaties. Daarom wordt de verzelfstandiging van 
woningcorporaties beschreven aan de hand van de neo-institutionele economie. De 
transactiekostenbenadering, de principaal-agentbenadering en de eigendomsrechtenbenadering 
uit de neo-institutionele economie zullen hiervoor gebruikt worden. Met de verzelfstandiging 
wordt het volkshuisvestingsbestel drastisch herzien. De woningbouwcorporaties worden op 
afstand van het Rijk geplaatst. Met de invoering van de Wetbalansverkorting in 1994 wordt 
definitief vormgegeven aan de verzelfstandiging van de woningcorporatiesector door subsidies 
en leningen tussen het Rijk en woningcorporaties met elkaar te verrekenen. Deze zogenaamde 
bruteringsoperatie wordt beschreven waarbij inzicht wordt verkregen in de verhouding tussen de 
overheid en woningcorporaties. De doelstellingen van de overheid bij de verzelfstandiging en de 
gevolgen voor de woningbouwcorporaties komen aan de orde.   
Volgens onder andere Brandsen en Helderman (2004) kan de woningbouwsector door middel 
van het ‘revolving fund’ principe met behulp van financiële overschotten van commerciële 
activiteiten voorzien in sociale huisvesting. Inzicht in dat principe en de wijze waarop sturing 
wordt gegeven ná de verzelfstandiging en de bijbehorende doelstellingen komen wederom aan 
bod. Door woningcorporaties op afstand van de overheid te plaatsen is het werkterrein verbreed 
en zijn er nieuwe actoren bijgekomen. Naast de bestaande maatschappelijke doelstellingen 
komen tevens commerciële doelstellingen waarmee woningbouwcorporaties ‘maatschappelijke 
ondernemers’ worden. De ontwikkelingen die hierop volgen vormen het begin van 
onderzoeksvraag drie. 
  
3. Welke ontwikkelingen bij woningbouwcorporaties en de overheid hebben zich 

voorgedaan na de verzelfstandiging van 1994 tot 2007? 
Allereerst komen bij deze onderzoeksvraag de sectorbrede ontwikkelingen aan bod. Het 
werkterrein waarop woningbouwcorporaties actief zijn geeft aan in hoeverre het werkveld 
verbreed is. De woningbouwcorporaties houden zich na de bruteringoperatie sociale 
woningbouw ook bezig met de ontwikkeling van commercieel vastgoed. Er wordt specifiek 
ingegaan op de problematiek in grensregio’s en de achterliggende motieven voor 
woningbouwcorporaties om in het buitenland te gaan bouwen. Daarna wordt kort ingegaan op 
de verschillen tussen het bouwen in Nederland en het buitenland. Hierbij wordt het proces 
voorafgaand aan de bouwactiviteiten beschreven waarbij inzicht wordt verkregen in de 
betreffende woningmarkt. Als laatste komt hier de financiering van de bouwactiviteiten aan de 
orde waarbij het maatschappelijk gebonden vermogen van woningbouwcorporaties een 
belangrijke rol speelt. Als casus wordt gebruik gemaakt van een woningbouwcorporatie die 
woningbouwactiviteiten in het buitenland ontplooit.   
Ook bij de overheid hebben zich diverse ontwikkelingen voorgedaan die bij moeten dragen aan 
de sturing en het toezicht van de op afstand geplaatste woningbouwcorporaties. Dat dit 
spanningen en problemen met zich meebrengt blijkt wel uit de casus van de Maastrichtse 
woningbouwcorporatie. Op 12 december 2005 heeft de minister van VROM in een brief aan de 
Tweede Kamer de ‘beleidsvisie toekomst woningcorporaties’ gepresenteerd. In dit rapport komt 
een nieuw bestel aan de orde waarin vormgegeven wordt aan de sturing en het toezicht van 
woningbouwcorporaties. Op basis van adviezen en rapportages van diverse commissies komt 
de minister met nieuwe inzichten en doelstellingen. Deze inzichten en doelstellingen zullen recht 
moeten doen aan de woningcorporatie als maatschappelijke organisatie en bijbehorende sociale 
taak. Het systeem van ‘checks en balances’ zal de nieuwe vorm van borging van het publieke 
belang worden. Intern en extern toezicht, raadplegen van belanghebbenden, visitatie en 
benchmark vormen samen het systeem van ‘checks en balances’ en zijn het uiteindelijke 
resultaat waarop het Rijk sturing wil geven aan woningbouwcorporaties. Na het uiteenzetten van 
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dit systeem kan in de volgende onderzoeksvraag de vergelijking gemaakt worden met de 
ontwikkelingen van woningbouwcorporaties en de doelstellingen van de overheid.  
 
4. Hoe verhoudt het handelen van woningcorporaties na de verzelfstandiging zich tot de 

maatschappelijke doelstellingen van de overheid? 
Deze onderzoeksvraag moet antwoord geven op de vraagstelling van dit onderzoek. In hoeverre 
conflicteert het handelen van woningcorporaties na de verzelfstandiging met de 
maatschappelijke doelstellingen van de overheid? 
De maatschappelijke doelstellingen van de overheid bij de verzelfstandiging van de 
woningcorporatiesector worden vergeleken met de inzichten uit de neo-institutionele economie. 
De doelstellingen van de overheid vloeien voort uit de beleidsvisie van ‘de toekomst van 
woningbouwcorporaties’ die op 12 december 2005 is gepresenteerd door de minister van VROM 
aan de Tweede Kamer. De maatschappelijke of sociale doelstellingen blijven gehandhaafd, 
daarnaast moet meer ruimte worden geboden aan woningcorporaties om zich te ontwikkelen als 
‘vrije’ ondernemers. Dit maatschappelijk ondernemen brengt met zich mee dat een ruimer 
speelveld is ontstaan. Naast de van oudsher sociale taak kunnen woningcorporaties ook 
commerciële activiteiten ontplooien. De commerciële activiteiten moeten, op basis van de nog 
altijd geldende bestemmingsplicht, in het belang zijn van de volkshuisvesting.  
De verzelfstandiging geeft de woningcorporatie meer ruimte om het eigenbelang na te streven. 
De woningcorporaties zullen streven naar een verruiming van het vermogen, de resultaten en 
zaken die het nut van actoren vergroten. Een woningbouwproject over de Nederlandse grens is 
een activiteit die hieruit voortvloeit. Het bouwen over de Nederlandse grens wordt door de 
minister niet wenselijk geacht en valt volgens de minister buiten de doelstellingen die horen bij 
de verzelfstandigde woningcorporaties. De doelstellingen van de betreffende woningcorporatie 
zijn inherent aan verzelfstandigde vrije ondernemingen en conflicteren met de sociale 
doelstellingen van de overheid. Juist het feit dat het project buiten de Nederlandse landsgrens 
plaatsvindt, wordt in strijd geacht met de geldende wetgeving. De bevoegdheid van de minister 
en het toezicht reikt tot aan de grens. De verzelfstandiging brengt nieuwe doelen en vrijheden 
met zich mee. Nieuwe doelen zoals het streven naar maximale opbrengst en zaken die het 
eigenbelang behartigen. Daarbij wordt de ruimte gegeven om deze doelen, deels, te bereiken. 
Met de inzichten van de neo-institutionele economie, de verzelfstandiging en de beleidsvisie kan 
geanalyseerd worden in hoeverre vrijheden van woningcorporaties conflicteren met de 
maatschappelijke doelstellingen van de overheid. Ter illustratie wordt gebruik gemaakt van de 
Casus Servatius. Deze woningcorporatie heeft net over de grens in België een 
woningbouwproject gerealiseerd. Aan de hand van deze casus kan beoordeeld worden waar en 
hoe de gegeven ruimte aan woningcorporaties, die de activiteiten mogelijk hebben gemaakt, 
conflicteert met de doelstellingen van de overheid.  
 
Methodologie 
Om de onderzoeksvragen te beantwoorden is een literatuuronderzoek uitgevoerd. 
‘Literatuuronderzoek betreft het verzamelen en bestuderen van verslagen van empirisch en 
theoretisch onderzoek, van feitenmateriaal dat voorhanden is en van eventueel openbare 
bronnen met relevante opvattingen over de kwestie en eventuele eerder verzamelde data’ 
(Geurts, 1999:46). Voor dit onderzoek is een groot aantal publicaties, rapporten en nota’s 
geraadpleegd. De gehanteerde werkwijze is tweeledig. Om inzicht te verkrijgen in de bestaande 
situatie is allereerst beschrijvend onderzoek verricht. Dit gedeelte geeft inzicht in het 
Nederlandse volkshuisvestingsbeleid en de rol van woningbouwcorporaties in relatie tot de 
overheid. Daarnaast wordt geanalyseerd in hoeverre het handelen van woningbouwcorporaties 
conflicteert met de maatschappelijke doelstellingen van de overheid. Om dit te verduidelijken is 
gekozen voor de behandeling van een casus. De casus geeft een duidelijk beeld van activiteiten 
van een woningbouwcorporatie die haaks staan op de maatschappelijke doelen van de 
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overheid. Daarna kan geconcludeerd worden in hoeverre de vrijheden van woningcorporaties ná 
de verzelfstandiging conflicteren met de maatschappelijke doelen van de overheid. Voor een 
duidelijk beeld van de werkwijze wordt hieronder de onderzoeksopzet beschreven.  
 

1.3 Relevantie 
Dit onderzoek is relevant omdat volkshuisvesting door de overheid gezien wordt als een publiek 
belang. De uitvoering van de volkshuisvesting is grotendeels bij de woningbouwcorporaties 
neergelegd. Met behulp van subsidies, garantstellingen en staatsleningen hebben de 
woningcorporaties een aanzienlijk vermogen opgebouwd. Doordat dit kapitaal gefinancierd is 
door de overheid en indirect betaald is door de samenleving wordt dit vermogen maatschappelijk 
gebonden genoemd. Na de verzelfstandiging wordt, volgens het revolving fund principe, dit 
maatschappelijk gebonden kapitaal ingezet om de volkshuisvesting te financieren zonder hulp 
van de overheid. De gegeven ruimte en vrijheden aan de woningcorporaties maken het mogelijk 
dat ook commerciële activiteiten ontplooid kunnen worden. De gegeven ruimte en de activiteiten 
die daaruit ontstaan kunnen ten koste gaan van de Nederlandse volkshuisvesting. Op de lange 
termijn kan het zijn dat de vrijheden en de gegeven ruimte aan woningbouwcorporaties 
conflicteren met de maatschappelijke doelstellingen van de overheid. Die maatschappelijke 
doelstellingen zijn gericht op de volkshuisvesting in Nederland. Wanneer activiteiten van 
woningcorporaties ten koste gaan van investeringen op het gebied van volkshuisvesting dan 
betekent dit dat het maatschappelijk gebonden vermogen weglekt. Het weglekken van 
maatschappelijk gebonden kapitaal moet voorkomen worden. Dit dient immers ten goede te 
komen aan de samenleving.  
Een woningcorporatie die bouwt over de grens met inzet van maatschappelijk gebonden 
vermogen wordt door de minister niet wenselijk geacht. Het vermogen kan weglekken naar 
buitenlandse organisaties en vervolgens niet meer ingezet worden voor Nederlandse 
volkshuisvesting. Door de uitspraak kan het zijn dat dit vermogen weglekt en de publieke taak 
voor dat deel niet vervuld wordt. Aan de andere kant rust een bestemmingsplicht op het 
vermogen en de opbrengsten van woningcorporaties. Wanneer rendabele investeringen, zoals 
het woningbouwproject in België, in de toekomst verboden worden dan gaat dat ten koste van 
het corporatievermogen. Dat deel van het corporatievermogen kan niet besteed worden voor 
volkshuisvesting in Nederland. De verantwoordelijkheid voor voldoende woongelegenheid ligt bij 
de overheid. Door de uitspraak lijkt er geen grip meer te zijn op de sturing van 
woningcorporaties. Interessant bij de materie is dat de rechtbank uitsluitend kijkt naar het 
Europees verdrag. In dit onderzoek gaat het juist om Nederlandse wetgeving en doelstellingen 
van de overheid bij de verzelfstandiging. Vanuit dit perspectief zal geanalyseerd worden of het 
bouwen in het buitenland strijdig is met hetgeen de overheid voor ogen had en heeft bij de 
verzelfstandiging. Wellicht wordt de publieke taak wel vervuld door activiteiten in het buitenland.  
 

1.4 Opbouw 
Deze rapportage is als volgt opgebouwd. Hoofdstuk twee gaat in op de verhouding tussen 
woningbouwcorporaties en de overheid vóór de verzelfstandiging. De oorzaken en effecten van 
het bestel van vóór de verzelfstandiging worden beschreven. In hoofdstuk drie komt de 
theoretische achtergrond van de verzelfstandiging van de woningcorporatiesector aan de orde. 
De beschrijving gebeurt aan de hand van de neo-institutionele economie. De definitieve 
verzelfstandiging van de woningcorporatiesector komt in hoofdstuk vier aan bod. Als gevolg 
daarvan ontstaat een andere verhouding tussen de woningcorporatiesector en de overheid die 
hier tevens uiteen wordt gezet. Door de veranderde verhoudingen tussen partijen ná de 
verzelfstandiging doen zich een aantal ontwikkelingen voor welke zorgen voor problemen. Deze 
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ontwikkelingen worden besproken in hoofdstuk vijf. Tevens wordt in hoofdstuk vijf ter illustratie 
een casus beschreven met betrekking tot bouwactiviteiten door een woningbouwcorporatie over 
de Nederlandse grens. De conclusies volgen tot slot in hoofdstuk zes.  
  
 



 12 

2 De verhouding tussen overheid en woningbouwcorporaties vóór de 
verzelfstandiging van 1994 
 
In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de eerste onderzoeksvraag: Hoe is de verhouding 
tussen woningbouwcorporaties en de overheid vóór de verzelfstandiging van 1994? 
Eerst zal in paragraaf 2.1 ingegaan worden op het ontstaan van woningbouwcorporaties uit 
particulier initiatief. De ontstaansgeschiedenis hangt samen met de opkomst van het 
maatschappelijk middenveld en later het proces van verstatelijking. Door de verstatelijking kan 
het publieke belang ter verbetering van de volkshuisvesting beter geborgd worden. In paragraaf 
2.2 staat de sturing van dit publieke belang centraal. Hier komen de toelating en toezicht, de wet 
en regelgeving en de financiering aan de orde waarmee de rijksoverheid die sturing tracht vorm 
te geven. In de laatste paragraaf wordt het bovenstaande in een conclusie kort samengevat.  
 

2.1 Het ontstaan van woningbouwcorporaties 
Woningbouwcorporaties en de overheid zijn altijd nauw met elkaar verbonden geweest.  
Het ontstaan van woningbouwcorporaties voert terug naar halverwege de 19e eeuw. In die 
periode ontstaat het maatschappelijk middenveld waar woningbouwcorporaties onderdeel van 
uitmaken. Door de toegenomen politieke druk trekt de overheid op diverse terreinen steeds 
meer verantwoordelijkheden naar zich toe om publieke belangen te waarborgen. De, in beginsel, 
particuliere initiatieven komen onder de verantwoordelijkheid van de overheid. Dit 
‘verstatelijkingsproces’ bij woningbouwcorporaties krijgt vorm door de institutionalisering van het 
particuliere initiatief.  
 

2.1.1 Maatschappelijk middenveld 
Woningbouwcorporaties maken deel uit van het maatschappelijk middenveld. Voordat verder 
ingegaan wordt op het ontstaan van woningbouwcorporaties wordt eerst dieper ingegaan op de 
achtergrond van het maatschappelijk middenveld. Hoe kan het maatschappelijk middenveld 
gedefinieerd worden en hoe is het ontstaan?  
Naast maatschappelijk middenveld wordt vaak gesproken over maatschappelijke organisaties of 
civiel society. De richting of de plaats van het maatschappelijk middenveld binnen de 
Nederlandse samenleving is in meer of mindere mate vaak hetzelfde.  
Het maatschappelijk middenveld houdt direct verband met de opkomst van de industrialisatie in 
Nederland. Vanaf 1850 komt in Nederland de industrialisatie langzaam op gang. Kleine 
handwerkbedrijven maken plaats voor fabrieken. Er ontstaat een trek van het platteland naar de 
steden. Langzaam ontstaat zo een arbeidersklasse waarvan de bestaanszekerheid onzeker is. 
In slechte tijden worden arbeiders op straat gezet. Tevens zijn de woon- en leefomstandigheden 
voor deze groep vaak zeer slecht. Deze groep burgers die sociaal en economisch achtergesteld 
is, zoekt toenadering tot elkaar om samen sterker te staan. Als gevolg van de verzakelijking in 
de samenleving bloeit het verenigingsleven op. Talloze verenigingen voor alle mogelijke 
activiteiten en te behalen doelstellingen worden opgericht (Van Tijn, 1978).  
Voor een historisch beeld van het maatschappelijk middenveld moet gekeken worden naar de 
definitie ervan. Het Wetenschappelijk Instituut van het CDA hanteert de volgende definitie. In het 
in 1993 verschenen rapport Europa en maatschappelijke organisaties wordt maatschappelijk 
middenveld omschreven als ‘organisaties en initiatieven die zijn voortgekomen uit bepaalde 
groeperingen en zich mede richten op het algemeen belang’ (W.I. CDA, 1993:12-14). Hier kan 
aan toegevoegd worden dat een maatschappelijke organisatie over een achterban en over 
voldoende financieel draagvlak moet beschikken (Dijk e.a., 1992). Hierbij aansluitend komt Van 



 13 

de Donk tot een omschrijving van de derde sector. Deze valt samen met maatschappelijk 
middenveld, maatschappelijke organisaties en andere begrippen die aangeduid worden als alle 
activiteiten die niet behoren tot de markt of de staat. ‘De centrale oriëntatie van 
maatschappelijke organisaties is gelegen in de zorg voor anderen’ (Van de Donk, 2001:8-10). 
Het begrip zorg heeft betrekking op alles wat echt belangrijk is: gezondheid, veiligheid, 
persoonlijkheid, leefbaarheid en betrokkenheid. Maatschappelijke organisaties staan borg voor 
deze zorg vanuit ideële waarden: solidariteit, verantwoordelijkheid, waardigheid, gerechtigheid 
en erkenning van wederzijdse afhankelijkheid (Van de Donk, 2001). Brandsen, Van de Donk en 
Kenis duiden maatschappelijke organisaties als hybride organisaties. Het ontstaan en de 
ontwikkelingen van deze organisaties worden omschreven in een historisch proces. ‘Er zijn 
hybride organisaties die begonnen zijn als vorm van particulier initiatief, door groepen burgers of 
non-profit organisaties vanuit een idealistisch (meestal religieuze of politiek-ideologische) 
overtuiging gesticht, zonder betrokkenheid van de overheid, soms zelfs als reactie op het gebrek 
daaraan’. ‘Deze organisaties hebben vervolgens in de tweede helft van de twintigste eeuw een 
proces van verstatelijking doorlopen, waardoor hun private status zich steeds meer beperkte tot 
formele zaken als juridische structuur’. ‘Velen worden feitelijk verlengstuk van de staat’. ‘Vanaf 
de jaren tachtig van de vorige eeuw is door decentralisatie en de introductie van marktwerking 
deze autonomie deels aan organisaties ‘teruggegeven’, althans in formele zin’ (Brandsen e.a., 
2006:422).  
Samenvattend kan gesteld worden dat het maatschappelijk middenveld valt tussen de markt en 
de overheid. Het streven naar winst staat niet voorop en daarom worden deze organisaties ook 
wel non-profit of not for profit genoemd. Het maatschappelijk middenveld is ontstaan uit 
particulier initiatief vanuit idealistische overtuiging. De industrialisatie halverwege de 19e eeuw 
heeft ingrijpende gevolgen voor diverse groepen burgers. Uit vooral de christelijk-sociale kring 
ontstaan zeer veel initiatieven die opkomen voor het algemeen belang. Als gevolg van gebrek 
aan betrokkenheid van de overheid op het gebied van de volkshuisvesting ontstaat zo ook 
particulier woningbouwinitiatief.  
 

2.1.2 Particulier woningbouwinitiatief 
Woningbouwstichtingen of woningbouwverenigingen zoals de private organisaties voor de 
verstatelijking van het maatschappelijk middenveld worden genoemd, zijn ontstaan uit particulier 
initiatief. In 1852 wordt de eerste woningbouwvereniging in Amsterdam opgericht: ‘Vereniging 
ten behoeve der arbeidersklasse in Amsterdam’ (WRR, 2004:89, Van der Schaar, 1987 en 
Brandsen e.a 2006:182). Halverwege de negentiende eeuw is het zeer slecht gesteld met de 
woonomstandigheden voor lagere inkomensgroepen (veelal arbeiders). Voorschriften 
betreffende het bouwen en de kwaliteit van woningen bestaan nog niet of nauwelijks. 
Bevolkingsgroepen met lage inkomens worden in dichtbevolkte krottenwijken gehuisvest. Dit 
heeft grote gevolgen voor de volksgezondheid. De slechte woon- en leefomstandigheden 
veroorzaken een gebrek aan hygiëne met als gevolg het uitbreken van epidemieën (Vreeze, 
1993). Diverse particuliere groepen stellen deze en andere praktijken aan de orde door zich te 
verenigen (Kamminga, 2004). De verdere ontwikkeling en opkomst van 
woningbouwverenigingen komt, zoals gezegd, voort uit idealistische motieven, daarnaast spelen 
ook de maatschappelijke ontwikkelingen een grote rol. De volkshuisvestingssituatie is zodanig 
slecht dat er iets moest gebeuren. Dat gebeurt met de komst van particuliere 
woningbouwverenigingen al is dat in zeer beperkte mate. In de periode halverwege de 19e tot 
aan het begin van de 20e eeuw moet volgens Brugmans erkend worden, ‘dat het de elite onder 
de werklieden is, die in de verenigingswoningen haar intrek placht te nemen, voor velen zijn zij 
te duur’ (Brugmans, 1975:160). Voor de bestuurders van deze woningbouwverenigingen spelen 
de huurders vaak een ondergeschikte rol. Een arbeider mag van geluk spreken als een 
dergelijke verenigingswoning wordt toegewezen. Slechts voor een kleine groep rijkere en hoger 
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geplaatste arbeiders zijn de verenigingswoningen bereikbaar. Voor de grootste groep arbeiders 
blijft de bestaande slechte situatie tot aan het begin van de twintigste eeuw gehandhaafd.   
Hierdoor is de betekenis van particuliere woningbouwinitiatieven halverwege de 19e eeuw tot 
aan het begin van de 20e eeuw  kwantitatief en kwalitatief beperkt. De betekenis van het 
particuliere initiatief is kwantitatief beperkt omdat slechts op zeer beperkte schaal woningen 
geproduceerd werden. De betekenis is kwalitatief beperkt omdat de woningen die destijds 
gebouwd zijn slechts voor enkele arbeiders bereikbaar. Ook wordt nog weinig gedaan aan de 
verbetering van bestaande woningen. In deze periode is de overheidsbemoeienis zeer beperkt. 
Om die reden is de symbolische betekenis groot: de marsroute wordt aangegeven waarlangs de 
volkshuisvestingssituatie kan worden verbeterd zonder dat de bestaande economische ordening 
fundamenteel wordt aangetast (Gerrichhauzen, 1990).  

 

2.1.3 Verstatelijking van het maatschappelijk middenveld  
De opkomst van particuliere initiatieven is dus van grote betekenis geweest. Pas in de 20e eeuw 
veranderen het politieke klimaat en de maatschappelijke verhoudingen aanzienlijk. De 
maatschappelijke onderwerpen zoals volkshuisvesting, onderwijs en gezondheidszorg komen 
prominent op de politieke agenda. De toegenomen politieke druk voor een bredere 
maatschappelijke zorg en overheidsinterventie liggen ten grondslag aan een toename van 
overheidsinterventie. Naast het bieden van bescherming en veiligheid gaat de overheid zich 
steeds meer met zaken als onderwijs, gezondheidszorg en huisvesting bemoeien. De overheid 
neemt steeds meer verantwoordelijkheden op zich en trekt daarmee diverse particuliere 
initiatieven naar zich toe. Het gevolg daarvan is de verstatelijking van het maatschappelijk 
middenveld in het begin van de twintigste eeuw. De overheid kan op die manier sturing geven 
aan de uitvoering van diverse activiteiten. Zo ook aan de volkshuisvesting. Daarmee wordt het 
belang van de volkshuisvesting door de overheid gewaarborgd en is dit niet uitsluitend 
afhankelijk van particuliere initiatieven.  Door middel van overheidsinterventie zullen diverse 
maatschappelijke belangen zeker gesteld worden. Er wordt van een publiek belang gesproken 
wanneer bij de overheid de eindverantwoordelijkheid ligt voor de borging van maatschappelijke 
belangen.  
Op het gebied van de volkshuisvesting komt een wettelijke fundering voor de, toen al bestaande, 
woningbouwverenigingen. De Woningwet van 1901 vormt de wettelijke fundering. Vanaf dan is 
sprake van toegelaten instelling. De instellingen krijgen de uitvoeringsverantwoordelijkheid op 
het gebied van sociale huisvesting.  
 

2.1.4 Borgen van het publieke belang 
Bij het borgen van maatschappelijke belangen ligt de verantwoordelijkheid van oudsher bij de 
overheid (WRR, 2000). Met andere woorden, de overheid neemt de eindverantwoordelijkheid op 
zich om bepaalde belangen zeker te stellen, ‘beletten dat iets los of verloren gaat’ (WRR, 
2000:9). Zo zijn dijken nodig waarmee overstromingen voorkomen kunnen worden en is 
milieuwetgeving nodig zodat toekomstige generaties van de natuur kunnen genieten. Voor wat 
betreft de wetgeving op het gebied van wonen en de borging daarvan is tot aan de 20e eeuw 
weinig geregeld. De Grondwet van 1848 heeft weliswaar een artikel over woongelegenheid. 
Volgens artikel 22 lid twee van de Grondwet is ‘bevordering van voldoende woongelegenheid 
voorwerp van zorg der overheid’. Dit voorwerp van zorg voor de bevordering van voldoende 
woongelegenheid is echter vrij beperkt. ‘De Grondwet legt de overheid niet de plicht op ieder 
huishouden een woning te verschaffen’ (Boerema, 2003:20). Hiermee is het sociale recht op 
wonen niet vastgelegd. Het is ‘slechts’ voorwerp van zorg om huisvesting toegankelijker of beter 
bereikbaar te maken door het Rijk. Dit zegt echter nog niets over de kwaliteit van woningen in 
relatie tot overheidsinterventie. De minder vermogende burgers zijn tot dan toe de vergeten 
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groep die wordt gehuisvest in krotten en gewoonweg de middelen niet hebben voor betere 
huisvesting. Met de komst van particuliere woningbouwinitiatieven halverwege de 19e eeuw 
wordt een poging gedaan om de huisvesting van deze groep burgers te verbeteren. 
Verbeteringen op grote schaal blijven uit, waardoor bij de overheid in het begin van de 20e eeuw 
omvangrijke discussies over de woontoestanden ontstaan. ‘In het rapport van de Maatschappij 
tot Nut van ’t Algemeen Het vraagstuk der volkshuisvesting uit 1896 duidt de term 
‘volkshuisvesting’ een brede verantwoordelijkheid aan de overheid voor woningbouw, 
woningbeheer en stadsontwikkeling’. Men zag de ‘woonquestie’ als onderdeel van de ‘sociale 
questie’ (Vreeze,1993:15). Het rapport geeft aan dat behalve het particuliere initiatief voor betere 
volkshuisvesting er ook een verantwoordelijkheid bij de overheid ligt om burgers ‘fatsoenlijk’ te 
huisvesten. De slechte woon- én leefomstandigheden van lagere inkomensgroepen worden, na 
het verschijnen van het rapport, gezien als voorwerp van staatszorg. Daarmee wordt 
volkshuisvesting steeds meer een publiek belang dat vraagt om overheidsinterventie. Dit 
publieke belang dient door de overheid geborgd te worden. Dit resulteert uiteindelijk in de 
institutionalisering van particuliere woningbouwverenigingen waarmee het publieke belang beter 
geborgd kan worden.   
De wettelijke verankering voor het instituut woningbouwcorporatie of woningbouwvereniging is 
de Woningwet van 1901. In deze wet staan bevoegdheden en plichten van de betrokken partijen 
beschreven. Deze wetten zijn verder uitgewerkt in diverse regelingen en besluiten. Naast deze 
ordening biedt de Woningwet het kader voor inhoudelijk beleid en daarmee het borgen van het 
publieke belang. Artikel 59 lid 1 van de Woningwet (1901) luidt: ‘Verenigingen, niet zijnde 
coöperatieve verenigingen, en stichtingen die zich ten doel stellen uitsluitend op het gebied van 
de volkshuisvesting werkzaam te zijn en niet beogen uitkeringen te doen anders dan in het 
belang van de volkshuisvesting, kunnen door Ons worden toegelaten als instellingen, uitsluitend 
in het belang van de volkshuisvesting werkzaam’ (Nationale Woningraad, 1977:43). Hiermee 
ontstaat de mogelijkheid voor de overheid om sturing te geven aan en in te grijpen in de wijze 
waarop vorm wordt gegeven aan de volkshuisvesting. Woningcorporaties worden na de 
invoering van de Woningwet toegelaten instellingen. In de periode na de invoering van de 
Woningwet worden aan de toegelaten instellingen rijksvoorschotten en jaarlijkse bijdragen in het 
vooruitzicht gesteld. Hiermee kunnen de toegelaten instellingen woningen bouwen die voldoen 
aan de geldende kwaliteitseisen van de overheid. Naast bepaalde rechten, voor organisaties die 
zich bezighouden met het huisvesten van lagere inkomensgroepen, ontstaan ook plichten 
waaraan voldaan moet worden. De toegelaten instellingen hoeven niet te werken op basis van 
een kostprijs. Wel is het verplicht de woningen te verhuren tegen de in het verkeer geldende 
huurprijzen. Op lange termijn is het voor woningbouwcorporaties mogelijk een positief resultaat 
te behalen. Op het positieve resultaat rust een bestemmingsplicht. Het is dus niet toegestaan 
winsten te verdelen onder medewerkers en bestuurders. De verplichting bestaat om winsten in 
het belang van de volkshuisvesting te besteden (MvT 11092 nr. 3, 1970/71:5). De bemoeienis 
van de overheid met de woningcorporaties, na de invoering van de Woningwet, heeft 
verschillende vormen gekend. Het beleid van de overheid na de Eerste Wereldoorlog richtte zich 
hoofdzakelijk op krotopruiming en nieuwbouw. De periode na de Tweede Wereldoorlog wordt 
gekenmerkt door het opvoeren van de woningbouwproductie. Met de inzet van 
woningcorporaties wordt het land weer opgebouwd. De Woonruimtewet, de Wederopbouwwet 
en de Huurwet treden in werking. Vanwege de financiering duurt het niet lang voordat de 
overheid de huurprijsstelling en de verdeling van woningen bepaalt. ‘De woningcorporaties 
worden daarmee meer en meer een verlengstuk van de overheid’ (Dogge, 2003:21). Na de 
wederopbouw gaan de woningcorporaties zich steeds meer verzetten tegen de grote 
overheidsbemoeienis. Als reactie op de maatschappelijke en politieke druk wordt in 1958 de 
Commissie De Roos ingesteld. De Commissie moet advies uitbrengen over de wijze waarop de 
zelfstandigheid van woningbouwcorporaties vergroot kan worden. Het Besluit op de Toegelaten 
Instellingen Volkshuisvesting (BTIV), dat in mei 1976 wordt ingevoerd, is een gevolg van de 
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uitkomsten van het advies van de Commissie De Roos. De belangrijkste aandachtspunten uit 
het BTIV zijn het uitbreiden van de rechten van huurders, het waarborgen van de sociale 
doelstelling van het volkshuisvestingsbeleid,  het vergroten van de zelfstandigheid van 
woningcorporaties en het regelen van de verhouding met de plaatselijke overheid. In beginsel 
mogen woningbouwcorporaties ten behoeve van alle bevolkingsgroepen werkzaam zijn. Het 
belang van de volkshuisvesting eist dat toegelaten instellingen de plicht hebben woningen te 
verhuren aan ‘personen, behorende tot die groepen van de bevolking, die moeilijkheden 
ondervinden bij het vinden van hun passende woonruimte’ (artikel 15 BTIV). Artikel 16 van de 
BTIV stelt dat de woningbouwcorporatie ook de plicht heeft ‘haar woningen waarvan de huur 
verhoudingsgewijs laag is, zoveel mogelijk te verhuren aan personen die daar gezien hun 
inkomen, het meest voor in aanmerking komen’. Met deze artikelen wordt invulling gegeven aan 
het borgen van het publieke belang om bevolkingsgroepen te huisvesten, die daar gezien hun 
inkomen niet of in mindere mate  kunnen voorzien.  
Dergelijke vormen van privaatrechtelijke organisaties met een publieke taak zijn niet uniek en 
zien we ook terug in bijvoorbeeld de omroepen of de gezondheidszorg. Inmiddels is het in 
Nederland vanzelfsprekend dat private organisaties publieke taken uitvoeren.  
 

2.2 Sturing van het publieke belang 
Met betrekking tot het publieke (volkshuisvestelijke) belang en de borging daarvan worden door 
de overheid woningbouwcorporaties ingezet. De woningbouwcorporaties krijgen een 
uitvoeringsverantwoordelijkheid en worden daarmee taakorganisaties (Dogge, 2003). Voor de 
sturing van de woningbouwcorporaties, en daarmee het publieke belang, maakt de overheid 
gebruik van de instrumenten die hieronder schematisch zijn weergegeven.    
 
Figuur 1: Sturing van woningbouwcorporaties en de volkshuisvesting 
 

 
In deze paragraaf wordt de sturing van het publieke belang door de overheid beschreven. In 
paragraaf 2.2.1 komen de rechtsvormen voor de toegelaten instellingen aan bod. Bij het 
toelatingsbeleid zijn diverse actoren betrokken die een belangrijke rol spelen in de definitieve 
beslissing over de toelating. Deze actoren en hun rol komen eveneens aan de orde. Het Rijk 
neemt de uiteindelijke beslissing over de toelating en is daarna belast met het toezicht op de 
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woningcorporaties. Ook het toezichtbeleid wordt in paragraaf 2.2.1 beschreven.  
In paragraaf 2.2.2 komen overige wet- en regelgeving aan de orde die van invloed zijn op de 
toegelaten instellingen. Paragraaf 2.2.3 eindigt met de financiering van de 
woningcorporatiesector. De toelating en het toezicht, de wet- en regelgeving en de financiering 
zijn instrumenten die de overheid ter beschikking staan om sturing te geven aan de 
woningcorporaties en daarmee aan de volkshuisvesting. Zonder toelating heeft een particuliere 
instelling geen recht op aanspraken zoals subsidies, leningen en garantstellingen. Aan die 
toelating zijn voorwaarden verbonden waaraan voldaan moet worden. Wanneer de blauwdruk 
van een particuliere instelling in overeenstemming is met hetgeen de overheid voor ogen heeft, 
pas dan is sprake van een toegelaten instelling. Na de toelating dient de woningbouwcorporatie 
zich te houden aan wetten en regels. Het toezicht hierop speelt een belangrijke rol. Met het 
toezicht kan de overheid vaststellen in welke mate de woningcorporatie handelt in het belang 
van de volkshuisvesting. Aan de hand daarvan kan de overheid maatregelen treffen zodat de 
woningcorporatie handelt zoals de overheid dat wenst. Het bestel van de 
woningcorporatiesector is gebaseerd op een systeem van wetten en regels. Met deze wetten en 
regels is het voor de overheid mogelijk de particuliere instellingen te sturen en het 
volkshuisvestingsbelang te borgen.  
De instrumenten zijn van grote invloed op de verhouding tussen overheid en woningcorporaties 
na de institutionalisering tot aan de verzelfstandiging. De gekozen volgorde geeft geen mate van 
belangrijkheid aan. Het zijn diverse instrumenten die van invloed zijn op de 
woningcorporatiesector. Een verandering van het toelatingsbeleid, het toezichtbeleid, de wet- en 
regelgeving of het financieringsbeleid is van invloed op de andere instrumenten.  
 

2.2.1 Toelating & toezicht 
Woningbouwcorporaties komen voort uit particulier initiatief. Na toelating door het Rijk wordt 
gesproken van toegelaten instellingen. Om toegelaten te worden en in aanmerking te komen 
voor financiële steun, wordt een aanvraag bij het Rijk ingediend. ‘De criteria aan de hand 
waarvan beslist wordt over de toelating zijn slechts voor een deel geprogrammeerd’ 
(Gerrichhauzen, 1983:76). Dit betekent dat er een redelijke mate van beleidsvrijheid is voor het 
besturingsorgaan om te beslissen over de toelating. Om die beleidsvrijheid te kunnen 
beoordelen spreekt Luhman van conditionele programma’s en doelprogramma’s. 
Doelprogramma’s geven de doelmatigheid aan, terwijl het bij conditionele programma’s gaat om 
het voldoen aan de gestelde condities. De eisen om toegelaten te worden door het Rijk vloeien 
voort uit de Woningwet. De conditie die gesteld wordt, in artikel 59 eerste lid van de Woningwet 
aan toegelaten instellingen, is het hebben van de juiste rechtsvorm. Deze rechtsvorm is die van 
een vereniging of die van een stichting. Bij het voldoen aan deze eis wordt een instelling 
eigenlijk zonder meer toegelaten. Na de toelating heeft de woningcorporatie toegang tot 
faciliteiten zoals geldelijke steun voor het bouwen en beheren van woningen (Gerrichhauzen, 
1983). De doelmatigheid wordt gevonden in het tweede lid van hetzelfde artikel (huidig artikel 
70). Hierin wordt bepaald dat de toelating kan worden geweigerd indien de instelling niet in het 
belang van de volkshuisvesting is te achten. Dit doelmatigheidscriterium is nauwelijks uitgewerkt 
door de overheid. Gerrichhauzen noemt met betrekking tot de toelatingseisen enkele 
vuistregels. Op de eerste plaats wordt gekeken naar het werkgebied waarin de nieuwe 
woningcorporatie actief wordt. In een gemeente met weinig bouwmogelijkheden bestaat weinig 
kans om toegelaten te worden. Er wordt verondersteld dat een woningcorporatie 500 woningen 
moet bezitten voor een efficiënte exploitatie.  
Op de tweede plaats wordt gekeken of in het betreffende werkgebied al een woningcorporatie 
actief is. Wanneer dat het geval is bestaat wederom weinig kans om toegelaten te worden. De 
toelating wordt dan niet in het belang van de volkshuisvesting geacht. De toelating van een 
stichting kan geweigerd worden indien de uitvoering ook door een vereniging kan worden 
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verricht. Dit doelmatigheidscriterium is ontstaan in 1921 om een halt toe te roepen aan de groei 
van het aantal toegelaten instellingen. In 1914 bestonden er 300 woningcorporaties, in 1922 
waren dat er al 1341 (Gerrichhauzen, 1983). Na de invoering van het doelmatigheidscriterium 
nam het aantal toegelaten instellingen weer af. De centrale overheid stelde: ‘Voor onbeperkte 
uitbreiding van het aantal toegelaten instellingen is geen plaats’ (TK 13493,  ‘74/’75:39).  
Op 20 juli 1904 voldoet de ‘Vereeniging tot Bevordering van den Bouw van Werkmanswoningen’ 
uit Leiden aan de eisen en wordt als eerste instelling toegelaten (Kamminga, 2003 & 
Gerrichhauzen, 1990:21). Naast het hebben van de juiste rechtsvorm dient de woningcorporatie 
te handelen in het belang van de volkshuisvesting (art 59 eerste lid Ww). Dit dient opgenomen te 
worden in de statuten van de woningbouwcorporatie. Wanneer de statuten van de 
woningcorporatie voldoen aan de eisen van de Kroon, kan de instelling worden toegelaten. 
Bestuurders van woningcorporaties zijn gehouden te handelen volgens de geldende statuten. 
De missie ‘verbetering van de volkshuisvesting’ door toegelaten instellingen wordt door de 
overheid niet verder uitgewerkt. Definitieve invulling en uitvoering moet in de regio plaatsvinden 
in samenspraak tussen de gemeente en de woningbouwcorporatie. De toegelaten instellingen 
krijgen een grote mate van vrijheid met betrekking tot de invulling van hun takenpakket. Doordat 
woningbouwcorporaties afhankelijk zijn van de overheid is die vrijheid ook weer beperkt.  
Voor wat betreft de handelswijze van bestuurders van woningcorporaties bestaan geen 
gedetailleerde instructies. Bestuurders handelen in het belang van de woningbouwvereniging. 
Doordat het belang van volkshuisvesting niet nader is uitgewerkt, zijn woningbouwcorporaties 
géén taakinstellingen (Van der Schaar, 2003). Heerma spreekt van een ordening van 
verhoudingen en niet van een sturingskader. Toch wordt door de rijksoverheid wel degelijk 
sturing gegeven. Vanaf het ontstaan van toegelaten instellingen bestaat een ruim 
beleidsnetwerk. Binnen dit beleidsnetwerk is sprake van een afhankelijke positie tussen 
toegelaten instellingen en gemeenten. Er moet met de gemeente overeenstemming bereikt 
worden over de uitvoering van het beleid. Vervolgens zorgt de besluitvorming van de gemeente 
voor het al dan niet verkrijgen van grond en financiële steun. Tussen gemeente en 
woningcorporaties is echter geen sprake van wederzijdse verplichtingen. De gemeente hoeft 
niet mee te werken als de woningcorporatie dat vraagt. De woningcorporatie heeft geen plicht 
woningen te bouwen als de gemeente dat vraagt.  
De Woningwet zorgt voor een dubbele financiering omdat rijkssubsidies verdubbeld moeten 
worden door de gemeente. ‘Er is dus gemeentelijke sturing binnen het beleidsnetwerk dat met 
de Woningwet is geconstitueerd’. ‘Voor de sturing van rijkswege wordt vooral het financiële 
instrumentarium gehanteerd, waarvan de grondslag in de Woningwet is vastgelegd, de 
uitwerking daarvan op hoofdlijnen in het Woningbesluit plaatsvindt en de detaillering in 
ministeriële circulaires’ (Van der Schaar, 2003:8). Met andere woorden, het Rijk zorgt 
hoofdzakelijk voor de financiering en garantstelling, de gemeente zorgt voor de definitieve 
invulling en sturing in de regio.   
Wanneer een instelling eenmaal is toegelaten door de rijksoverheid heeft deze vervolgens dus 
veel te maken met de gemeentelijke overheid. De gemeente heeft niet de middelen die de 
rijksoverheid tot haar beschikking heeft. Een voorbeeld hiervan is het intrekken van de toelating 
of andere sanctiemiddelen als het geven van een aanwijzing. Hiermee is de toegelaten instelling 
bij wet behoorlijk beschermd tegen willekeur. Omdat de gemeente en de woningcorporatie 
elkaar nodig hebben, kan gesproken worden van wederzijdse afhankelijkheid. De richting van de 
woningcorporatie bij het bouwen, beheren en verhuren van woningen wordt ‘gestuurd‘ door de 
gemeente. De woningbouwcorporatie laat zich natuurlijk sturen voor het verkrijgen van grond en 
financiële steun.  

 
Rechtsvormen voor toelating  
In Artikel 59 lid 1 van de Woningwet is bepaald dat: ‘verenigingen, niet zijnde coöperatieve 
verenigingen en stichtingen, die zich ten doel stellen uitsluitend op het gebied van de 
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volkshuisvesting werkzaam te zijn en niet beogen uitkeringen te doen anders dan in het belang 
van de volkshuisvesting, kunnen door Ons worden toegelaten als instellingen, uitsluitend in het 
belang van de volkshuisvesting werkzaam’. Alleen de rechtsvormen stichting en vereniging 
mogen instellingen bezitten om toegelaten te worden. Tot 1965 konden ook coöperatieve 
verenigingen en naamloze vennootschappen toegelaten worden. De wetgever voert drie 
motieven aan. Op de eerste plaats komen de eisen van laatstgenoemde rechtspersonen niet 
overeen met de eisen van toegelaten instellingen. Als tweede motief zou er in de praktijk weinig 
belangstelling voor zijn. Dat blijkt ook uit het aantal instellingen met een dergelijke rechtspersoon 
die voor die tijd is toegelaten. En ten slotte zijn rechtspersonen die winst beogen niet 
overeenkomstig met de doelstelling dat woningcorporaties alleen werkzaam zijn in het belang 
van de volkshuisvesting (MvT, 11092, ‘70/71 nr3). Met deze wijziging worden 
woningbouwcorporaties beperkt in de vrijheid van de keuze voor een rechtspersoon.  
 
Actoren betrokken bij de toelating  
De minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VROM) beslist over de aanvragen 
voor toelating. Door de minister wordt bij diverse instanties advies ingewonnen alvorens de 
beslissing over de toelating wordt genomen.  
Als eerste wordt aan het College van Burgermeester en Wethouders, van de betreffende 
gemeente waarbinnen de toegelaten instelling werkzaam zal zijn, advies gevraagd. Hieruit blijkt 
dat, ondanks dat er weliswaar geen wederzijdse verplichting bestaat tussen instelling en 
gemeente, de relatie een belangrijke rol speelt. Zoals Heerma het verwoordt: de ‘verhouding’ 
tussen instelling en gemeente. De verhouding die de gemeente heeft met de betreffende 
instelling is zelfs zo belangrijk dat de toelating er mede van afhangt.  
Naast de gemeente wordt advies ingewonnen bij de inspecteur van volkshuisvesting (HID) in 
wiens werkgebied de toe te laten instelling ligt. Ook wordt advies ingewonnen bij het Directoraat-
Generaal van de Volkshuisvesting (DGV) van de afdeling woningcorporaties. Als laatste wordt 
de minister bijgestaan met het advies van de adviescommissie voor de toelating van 
woningcorporaties (ATW). Op grond van artikel twee van het BTIV zijn de nationale 
belangenorganisaties van de woningcorporaties vertegenwoordigd in de commissie ATW. Dit 
zijn de Nationale Woningraad (NWR) en het Nederlands Christelijk Instituut voor de 
Volkshuisvesting (NCIV). Ook hieruit blijkt dat er niet slechts sprake is van één verhouding maar 
van meerdere verhoudingen. Tevens geeft het aan dat er sprake is van gemeentelijke sturing 
zoals Schaar het noemt.  
 
Toezicht 
Toezicht kan onderverdeeld worden in intern en extern toezicht. Intern toezicht vindt binnen de 
woningcorporaties plaats door bijvoorbeeld de huurderscommissie. Extern toezicht vindt geheel 
plaats buiten de woningcorporaties. Ook kan gesproken worden van formeel dan wel informeel 
toezicht (Gerrichhauzen, 1983). Het formele toezicht voert terug op een wettelijke regel, het 
informele toezicht doet dat niet. De publieke opinie is een voorbeeld van informeel toezicht.  
Het toezicht op de woningbouwcorporaties vormt het controlemechanisme voor de rijksoverheid 
om te beoordelen of de woningcorporatie in het publieke belang handelt. Vanwege de 
bankiersfunctie van de overheid ligt voor de verzelfstandiging veel nadruk op het financiële 
toezicht. ‘Zo werd in detail omschreven wat een genormeerde kostendekkende exploitatie was 
(inclusief het vraagstuk van afschrijving en activering) ten behoeve van de calculatie van 
exploitatiesubsidies. (Van der Schaar, 2003:14). De woningcorporatie weet vooraf precies aan 
welke voorschiften voldaan moet worden. Door de gedetailleerde omschrijvingen is het voor de 
woningcorporatie duidelijk hoe te handelen en is weinig ruimte voor veel discussie. De 
uitgebreide regelgeving en voorschriften hebben tot gevolg dat de woningcorporatie precies 
uitvoert wat de rijksoverheid voor ogen heeft.  
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Uiteindelijk zal de uitgebreide regelgeving de basis vormen voor de discussie rondom een 
ruimere bestuurlijke en financiële vrijheid voor de woningcorporatiesector.  
 

2.2.2 Wet- & regelgeving 
In het voorgaande zijn een aantal wetten en regels aan de orde gekomen die betrekking hebben 
op de toelating, de borging van het publieke belang en de institutionalisering van het particuliere 
woningbouwinitiatief. In deze paragraaf wordt dieper ingegaan op de doelstelling en achtergrond 
van de relevante wetgeving die specifiek van toepassing is op woningbouwcorporaties. Naast 
deze wetgeving bestaat algemene volkshuisvestingsregelgeving die bijvoorbeeld ook voor 
particuliere bouwers geldt. Dergelijke wet- en regelgeving komt niet aan de orde.  
De beleidsregels betreffende het werkterrein van woningbouwcorporaties zijn onder te verdelen 
in formele en informele regels. De informele regels verschillen per werkgebied. ‘Hetzelfde geldt 
ook voor de formele regels, die door zowel de centrale, provinciale alsmede de lokale overheid 
worden verordonneerd’. ‘In allerlei wetten zoals de Woningwet, de Woonruimtewet, de Wet op 
de Ruimtelijke Ordening (WRO) en daarvan afgeleide maatregelen, zoals het Besluit op de 
Toegelaten Instellingen en het Besluit Geldelijke Steun Volkshuisvesting, zijn de 
beleidsrichtlijnen voor de woningcorporaties neergelegd’ (Gerrichhauzen, 1983:24). De 
informele regels hebben betrekking op de verhouding tussen de diverse (bij het bouwen, het 
beheren en het verhuren) betrokken partijen.  
De oorsprong van de wet- en regelgeving die van toepassing is op de woningcorporatiesector is 
de Woningwet. De Woningwet vormt de basis van andere regelgeving zoals het Besluit 
Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV) en het Besluit Geldelijke Steun 
Volkshuisvesting (BGSV). Vanuit deze besluiten zijn weer een zestal beschikkingen afgeleid. 
Deze wet- en regelgeving vormt de basis voor het functioneren van woningcorporaties. Voor de 
woningcorporaties ligt de nadruk bij deze wet- en regelgeving op administratieve en financiële 
voorschriften. Schematisch ziet de wet- en regelgeving die specifiek van toepassing is op de 
woningcorporatiesector er als volgt uit: 
 
Figuur 2: Schema wet- en regelgeving van de woningbouwcorporaties voor de verzelfstandiging 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bron: Woningcorporaties: een beleidsanalyse, Gerrichhauzen, 1983 blz. 57 
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De Woningwet 
De Woningwet van 1901 biedt het kader voor inhoudelijk beleid en daarmee de sturing door de 
rijksoverheid. Tevens zijn bevoegdheden en plichten van diverse betrokken partijen vastgelegd 
en daarmee de ordening van de woningcorporatiesector. Deze bevoegdheden en plichten zijn 
nader uitgewerkt in andere wetten en regelingen zoals het BTIV en het BGSV en weer daarvan 
afgeleide beschikkingen. De Woningwet is door de jaren heen een aantal keren gewijzigd, de 
wettelijke fundering voor het instituut woningbouwcorporatie is altijd hetzelfde gebleven. Zonder 
de Woningwet is geen sprake van toegelaten instellingen en zou de basis weg zijn voor de 
overheid om sturing de geven aan het publieke belang door private organisaties.  
 
Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting 
Het BTIV van 1976 bevat een groot aantal handelingsvoorschriften en preventieve 
goedkeuringsbevoegdheden (Boerema, 2004). Doordat woningcorporaties een steeds 
zelfstandiger positie innamen ten opzichte van gemeenten, was behoefte ontstaan aan deze 
voorschriften. Het gevolg van deze voorschriften was een inperking van de bestuurlijke vrijheid 
van woningbouwcorporaties. De inperking van de bestuurlijke vrijheid wordt al snel, na het 
inwerking treden van het BTIV ter discussie gesteld.  
 
Besluit Geldelijke Steun Volkshuisvesting 
Eenmaal toegelaten hebben instellingen recht op geldelijke steun van de overheid. Het BGSV 
van 1976 regelt de financiële steun van het Rijk. Wat deze financiële steun in de praktijk inhoudt 
komt in paragraaf 2.2.4 aan bod.  
 

2.2.3 Financiering  
Vanaf 1901 wordt de economische ordening, onder leiding van de toenmalige minister van 
financiën Pierson, fundamenteel anders. Financiële steun van rijkswege voor toegelaten 
instellingen zou de volkshuisvestingsproblematiek het hoofd moeten bieden. ‘In de eerste 
decennia, na de invoering van de Woningwet, is de financiële steun van het Rijk beperkt’ 
(Wolters en Verhage, 2001:13). Eenmaal toegelaten door de overheid kan aan een instelling, op 
grond van artikel 60 lid 3 van de Woningwet, financiële steun worden verleend. Deze steun kan 
op de volgende manieren worden gegeven: 

1. Het verstrekken van leningen. 
2. Het garanderen van rente en aflossing. 
3. Het verstrekken van bijdragen ineens. 
4. Het verstrekken van jaarlijkse bijdragen (Gerrichhauzen, 1983:82). 

Voordat financiële steun verleend wordt moet de gemeenteraad, van de gemeente waarin de 
woningcorporatie actief is, instemmen. Daartoe neemt de gemeenteraad een besluit voor het 
verlenen van financiële steun. Vervolgens is de gemeente belast met de toekenning en zo 
vervult zij een schakelfunctie.  
De woningbouwmarkt heeft in de periode rond de Eerste Wereldoorlog (WOI) te maken met een 
gebrek aan bouwmaterialen, kapitaal en hoge rentestand. Hierdoor stijgen de bouwkosten en 
trekken vanaf 1915 steeds meer particuliere bouwers zich terug van de woningbouwmarkt. 
Echte verbeteringen in de volkshuisvestingssituatie blijven uit. Zonder ingrijpen van de overheid 
en het uitblijven van woningbouwproductie door particuliere bouwers zou de situatie alleen nog 
maar verslechteren. Slechts bij het instorten van de private markt was de overheid bereid 
toegelaten instellingen een grotere rol in de woningmarkt te geven (Brandsen & Helderman, 
2004). Van een dergelijke situatie is sprake in de periode rond WOI. ‘Daarop besluit de overheid 
de woningwetsteun te gebruiken om de bouwproductie te stimuleren’ (Faber, 1997:8). Waar 
voorheen de overheidssteun nog erg beperkt was, is nu sprake van een ruimer subsidiebeleid. 
In de periode na WOII verbeteren de economische omstandigheden waardoor er weer plaats is 
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voor particuliere woningbouw. De ruime subsidieverlening wordt vanaf 1924 weer ingetrokken.  
In 1934 wordt de Woningwet gewijzigd. Er worden door de overheid voorwaarden gesteld aan 
de opbrengsten van woningbouwcorporaties. Exploitatiebijdragen door het Rijk worden alleen 
verstrekt op voorwaarde dat deze voor 80% worden terugbetaald.  
‘De overige 20% van de batige saldi mag alleen met toestemming van de gemeente en in het 
belang van de volkshuisvesting worden aangewend’ (Faber, 1997:9). Voor de 
woningbouwcorporaties betekenen deze maatregelen dat er geen enkele financiële prikkel meer 
bestaat en dat er geen reserves opgebouwd kunnen worden. Tot na de WOII is de vrijheid van 
woningcorporaties in financiële en beleidsmatige zin zeer beperkt. In de oorlog zijn veel steden 
gebombardeerd waardoor veel woningen zijn verwoest. Het woningtekort is zo groot dat inzet 
van woningcorporaties uitkomst biedt. Samen met particuliere bouwers en gemeentelijke 
woningbedrijven liggen flinke bouwopgaven te wachten. ‘De omvangrijke naoorlogse 
bouwopgave, veroorzaakt door oorlogsverwoesting en door demografische en economische 
groei, brengt het woningbouwvraagstuk prominent op de politieke agenda’ (Brandsen en 
Helderman, 2004:83). ‘De eerste decennia na de WOII worden algemeen getypeerd als de 
periode van het kwantitatieve woningtekort, waardoor de aandacht van politieke en 
maatschappelijke organisaties vooral is gericht op het opvoeren van de bouwproductie en 
minder op het verhogen van kwaliteit’ (Vreeze, 1993:287). Anders dan in de eerste helft van de 
twintigste eeuw, waar het in de volkshuisvesting vooral gaat om kwaliteit, gaat het in de 
decennia na de WOII vooral om kwantiteit. De kanttekening die bij deze constatering gemaakt 
dient te worden is dat er géén sprake meer is van krotontruiming, krotopruiming en dat de 
woningbouwstandaard in die zin hoger ligt. In ieder geval ligt de nadruk op aantallen woningen. 
De beschikbare subsidies aan woningbouwcorporaties door het Rijk nemen weer toe. De 
zelfstandigheid van woningcorporaties in beleidsmatige en financiële zin  
blijft beperkt: 
- De feitelijke opdrachtverlening gebeurt veelal door de gemeente zelf. 
- De bouw van sociale huurwoningen gebeurt zowel door de gemeente als door de 

woningbouwcorporaties. 
- In 1948 krijgen gemeenten in het kader van de voorschotverstrekking de bankiersfunctie die 

voorheen bij het Rijk lag. Gemeenten kunnen hierdoor eigen voorwaarden stellen. 
- De terugbetalingsplicht van batige saldi en de zeggenschap van de gemeente over het 

grootste gedeelte van de reserves zorgt voor een inperking van de financiële zelfstandigheid.  
- Het Rijk bepaalt de hoogte van de huren. 
- De toewijzing van woningen komt in 1947 op basis van de Woonruimtewet in handen van 

gemeenten.  
Bijna een halve eeuw na de toelating van de eerste particuliere woningbouwvereniging is de 
ordening fundamenteel anders geworden. De woningcorporaties worden steeds afhankelijker 
van de rijksoverheid en gemeentelijke overheid. ‘Per saldo is van de zelfstandigheid van de 
woningcorporaties, toch uit particulier initiatief geboren, weinig meer over’ (Faber, 1997:11).  
Nadat de grootste woningnood is verdwenen in de jaren zestig, komt de discussie over de 
zelfstandigheid van woningcorporaties op gang. In beginsel binnen de woningbouwsector en 
adviesraden zoals de Nationale Woningraad en het Centrum voor Staatkundige Vorming. Veel 
onderzoek wordt gedaan naar de positie en taak van woningcorporaties. Hierbij komt steeds de 
sterke afhankelijkheid van de overheid in beleidsmatige en financiële zin naar voren 
(Gerrichhauzen, 1987 en Wolters & Verhage, 2003). Als reactie op de discussie stelt de minister 
van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening in 1958 de commissie De Roos in. Er wordt 
gekeken naar de taak, positie en werkwijze van woningcorporaties om te onderzoeken of 
woningbouwcorporaties meer zelfstandigheid kan worden gegeven (Gerrichhauzen, 1987).  
In de periode na de oorlog tot in de jaren zeventig doen zich, mede naar aanleiding van het 
onderzoek van de commissie De Roos, een aantal ontwikkelingen voor waarbij de verhouding 
tussen de overheid en de woningcorporatiesector verandert. De ontwikkelingen zorgen voor een 
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toename van de financiële en beleidsmatige vrijheid van woningcorporaties. De veranderingen 
zijn weergegeven in onderstaande figuur en worden daarna toegelicht.  
 
Figuur 3: Ontwikkelingen tussen 1958 en 1992  
Wijzigingen Jaar Toename van financiële vrijheid en beleidsvrijheid van woningcorporaties 

1 1958 De bankiersfunctie komt weer bij de rijksoverheid te liggen 
 

2 1961 Bij nieuwbouwprojecten krijgen woningcorporaties voorrang ten opzichte van de gemeente 
 

3 1976 Commerciële en sociale verhuur wordt gelijkgesteld 
 

4 1976 De terugbetalingsverplichting van financiële voorschotten door de overheid komt te vervallen 
 

5 1976 Er worden geen aanvullende voorwaarden meer gesteld door de gemeente 
 

6 1988 Afschaffen van de Woningwetleningen en garantstelling door het WSW voor leningen van 
woningcorporaties op de kapitaalmarkt 

 
De eerste belangrijke wijziging voordat het rapport in 1962 wordt uitgebracht, is een meer 
centraler rol voor de rijksoverheid. De bankiersfunctie van de gemeentelijke overheid tussen 
1948 en 1958 komt weer bij de rijksoverheid te liggen.  
De tweede belangrijke wijziging versterkt de positie van woningbouwcorporaties. vanaf 1961 
krijgen woningcorporaties bij nieuwbouwprojecten voorrang ten opzichte van de gemeente. 
Het rapport wordt in 1964 gepubliceerd. ‘De commissie bepleit een brede taakstelling voor 
woningcorporaties, vrije concurrentie met commerciële partijen en minder intensieve steun van 
het Rijk’ (Van der Schaar 2003:12). Een groot aantal voorstellen van het rapport wordt door de 
overheid overgenomen.  
De derde wijziging volgt, zoals de commissie bepleitte, wanneer commerciële- en sociale 
verhuur gelijkgesteld wordt. Dit om te voorkomen dat woningcorporaties een monopoliepositie 
krijgen. Dit werkt echter vooral in het voordeel van de woningcorporaties omdat het werkterrein 
uitgebreid kan worden (Van der Schaar, 1987).  
In 1976 wordt het BTIV en het BGSV ingevoerd.  
De vierde wijziging komt wanneer de terugbetalingsverplichting van financiële voorschotten 
wordt afgeschaft (Gerrichhauzen, 1983, Wolters & Verhage, 2001, Van der Schaar, 2003 en  
Brandsen & Helderman, 2004). Hierdoor kunnen woningbouwcorporaties financiële reserves 
opbouwen.  
Op de vijfde plaats wordt de positie van woningbouwcorporaties ten opzichte van de gemeente 
aanzienlijk verbeterd. Gemeenten mogen vanaf 1976 geen aanvullende voorwaarden meer 
stellen bij het doorgeven van woningwetleningen.  
De zesde wijziging komt tegemoet aan het verminderen van de uitgaven aan de 
volkshuisvesting door het Rijk. Om ervoor te zorgen dat de intensieve steun van het Rijk 
vermindert, worden vanaf 1988 geen Woningwetleningen meer verstrekt. Het in 1984 in werking 
gestelde Waarborgfonds Sociale Woningbouw komt in de plaats de garantstelling voor leningen 
die woningcorporaties aangaan op de kapitaalmarkt.  
De maatregelen verbeteren de positie van woningcorporaties in bestuurlijke en financiële zin. Na 
de veranderingen komt er veel kritiek op de positie van woningcorporaties als 
subsidieverslindende sector. ‘Voor de financiering van sociale woningbouw zijn rijksleningen en 
een stelsel van objectsubsidies beschikbaar om zo de bouwkosten en de huurprijs te verlagen’ 
(Brandsen en Helderman, 2004:84). Vanaf de jaren zestig is sprake van individuele 
huursubsidie, ook wel inkomensafhankelijke subjectsubsidies genoemd. In de jaren zeventig 
komt er een gemengd subsidiesysteem voor object- en subjectsubsidies. Vanaf 1975 is een 
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stelsel van dynamische kostprijshuren van kracht. ‘Uitgangspunt van het dynamische 
kostprijsstelsel is dat rekening wordt gehouden met toekomstige huurverhogingen en 
kostenontwikkelingen en dat de exploitatie van een woning gedurende een periode van 50 jaar 
kostendekkend is’ (Gerrichhauzen, 1983:90). Na 50 jaar is de contante waarde van de huur 
gelijk aan het in de woning geïnvesteerde vermogen. De overheid bepaalt, hoofdzakelijk op 
basis van de loonontwikkelingen, de huurverhogingen. De ontwikkeling van de kosten van 
nieuwe woningen laat de overheid buiten beschouwing. De bestaande objectsubsidies blijven 
gehandhaafd. Na elke tien jaar wordt de dkp-berekening herzien en indien nodig worden 
‘conditionele subsidies’ toegekend (Gerrichhauzen, 1983). Wanneer de huurstijgingen 
achterblijven bij toenemende exploitatiekosten vullen deze subsidies de tekorten aan. Feitelijk 
fungeren de subsidies als een buffer tussen de kosten en opbrengsten van woningcorporaties. 
Doordat de bouwkosten in die jaren stijgen en de jaarlijkse huurstijging achterblijft bij de 
toegenomen inflatie heeft de regeling onvoorziene gevolgen. De dkp-regeling zorgt voor een 
verschuiving van de subsidielasten. Doordat huren worden vastgesteld door het Rijk en 
gekoppeld zijn aan de subsidies voor woningen blijven de uitgaven toenemen. Van der Schaar 
spreekt van de ‘ijzeren driehoek’ van het huur- en subsidiebeleid. In de jaren zeventig zijn de 
uitgaven aan volkshuisvesting zo hoog opgelopen dat bezuinigingen niet kunnen uitblijven.  
 

2.3 Conclusie 
De borging van het publieke volkshuisvestingsbelang gebeurt vanaf het begin van de 20e eeuw 
door de overheid. De bijdrage van woningcorporaties in kwalitatieve en kwantitatieve 
woningbouw neemt meer en meer toe. Met het systeem van subsidies, leningen en 
garantstellingen, de zogenaamde ‘gouden koorden’, worden woningcorporaties sterk afhankelijk 
van de overheid. De financiële gevolgen voor de overheid zijn groot. Door de fors opgelopen 
uitgaven in de volkshuisvesting wordt in de jaren tachtig een ander beleid ingezet. Dit beleid is 
allereerst gericht op het terugbrengen van deze uitgaven, die de grootste kostenpost voor het 
ministerie van VROM vormen. Daarnaast moet de woningbouwcorporatiesector meer ruimte en 
vrijheid krijgen om zelfstandig te kunnen opereren. Na 1985 wordt de verzelfstandiging van de 
woningcorporatiesector door de rijksoverheid ingezet.  
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3 Theoretische achtergrond van de verzelfstandiging van 
woningbouwcorporaties  

 
In dit hoofdstuk wordt inzicht verkregen in de theoretische achtergrond van de verzelfstandiging 
van woningbouwcorporaties.  
Eerst zal in paragraaf 3.1 ingegaan worden op de verschijnselen markt en overheid. Hierna 
wordt duidelijk wanneer het ordeningstype markt en/of overheid gebruikt wordt voor de 
totstandkoming van bepaalde voorzieningen. Daaropvolgend komt in paragraaf 3.2 
verzelfstandiging aan de hand van de neo-institutionele economie aan bod. Drie benaderingen 
zullen de revue passeren en toegepast worden op de verzelfstandiging van publieke diensten. 
Dit zal uiteindelijk resulteren in een conclusie in paragraaf 3.3. Er zal gekozen worden voor een 
benadering die verder gebruikt zal worden voor het onderzoek.     
 

3.1 Markt of overheid 
Diverse voormalige overheidsbedrijven zoals de PTT en de NS zijn vandaag de dag in meer of 
mindere mate zelfstandig opererende organisaties. In deze paragraaf komt beknopt de 
economische theorie aan de orde die inzicht moet geven in de keuze voor de ordeningstypes 
markt of overheid.  
 
Bij de keuze voor het ordeningstype markt of overheid spelen diverse factoren een rol. Naast 
bijvoorbeeld politieke afwegingen speelt efficiëntie een belangrijke rol. In werkelijkheid is geen 
sprake van uitsluitend markt of overheid maar zijn tal van tussenvormen denkbaar. Er wordt dan 
gesproken van maatschappelijke of hybride organisaties (o.a. Brandsen & Helderman, 2004 Van 
de Donk & Brandsen, 2006). ‘Verzelfstandiging impliceert een verandering van de 
organisatorische vormgeving van overheidstaken die tot uitdrukking komt in een vermindering 
van de formele en/of materiële bevoegdheden van het politieke gezag, met als primair oogmerk 
de doelmatige uitvoering van die overheidstaken te verbeteren’ (Van Helden, 1997:37). De 
formele en/of materiële bevoegdheden van de overheid verschuiven naar de markt. De 
bestuurders van de organisaties krijgen meer verantwoordelijkheid en meer vrijheid. Dit omdat 
de uitvoering van bepaalde taken door de markt efficiënter is. Verzelfstandiging is niet eenduidig 
te interpreteren. Het begrip kan op drie verschillende manieren worden benaderd (Künneke, 
1991). Verzelfstandiging als een: 
1. organisatorisch verschijnsel, 
2. juridisch verschijnsel, 
3. economisch verschijnsel.  
In dit onderzoek staat economische theorie met betrekking tot verzelfstandiging centraal. Voor 
een omschrijving hiervan kan aangesloten worden bij de volgende definitie. ‘In een economisch 
verzelfstandigingsbegrip staat de zelfstandigheid van actoren bij de alternatieve aanwending van 
schaarse middelen centraal’ (De Vries in Mol & Verbon, 1997:7). De zelfstandigheid van actoren 
heeft betrekking op de mate van vrijheid bij de uitvoering van bepaalde activiteiten of het 
voortbrengen van bepaalde voorzieningen. Bij de uitvoering vindt dan een verschuiving plaats 
van overheidsoptreden naar meer markt. De organisaties die deze 
uitvoeringsverantwoordelijkheid krijgen worden ook wel aangeduid als maatschappelijke of 
hybride organisaties. Hiermee wordt aangegeven dat de organisaties vallen tussen overheid en 
markt. Het motief hiervoor is veelal de veronderstelling dat de markt het instrument vormt voor 
een betere besteding of inzet van middelen.  
Bij een verdere verklaring van verzelfstandiging allereerst de vraag: waarom brengt de 
Nederlandse overheid überhaupt bepaalde goederen en diensten voort? Het antwoord hierop 
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geeft een beter inzicht in het waarom en in welke mate de overheid zich bemoeit met het 
economisch verkeer. Bij het voortbrengen van goederen door de markt of de overheid is een 
golfbeweging te constateren. Door de tijd heen is sprake van meer markt en dan weer sprake 
van meer overheid en omgekeerd.    
 
Van markt naar overheid  
De overheid speelt in Nederland een grote rol in het economische leven. De uitgangspunten 
voor de verklaring van overheidsingrijpen in het economisch verkeer is dat de mens streeft naar 
een zo hoog mogelijke welvaart. De middelen om dit de bereiken worden zo efficiënt mogelijk 
ingezet. Maximale efficiëntie en een zo hoog mogelijke welvaart gelden in de veronderstelling 
van het model van volledig vrije mededinging (VVM). Dit onder de voorwaarde van twee 
zogenaamde ‘fundamentele welvaartstheorema’s’ (Schram, Verbon & Winden, 1997). De vijf 
veronderstellingen van het model van VVM zijn:  

1. Aan de aanbodzijde moeten voldoende producenten zijn.  
2. Aan de vraagzijde moeten voldoende afnemers zijn.  
3. Individuele vragers of aanbieders kunnen geen invloed op de prijs uitoefenen.  
4. Onmiddellijke en vrije toe- en uittreding van producenten zonder hoge kosten.  
5. Volledig transparante markt: alle relevante informatie omtrent prijs en kwaliteit moet 

voor iedereen eenvoudig en zonder kosten toegankelijk zijn.  
De realiteit is volgens de neoklassieke economische theorie anders waardoor niet uitsluitend 
sprake is van het ordeningstype markt. Het niet voldoen aan de voorwaarden van het model van 
VVM geeft een verklaring voor overheidsingrijpen. Indien de allocatie van schaarse middelen 
feilen vertoont, is overheidsinterventie nodig (Wolf, 1990, Wolfson, 2001). Het criterium bij de 
welvaartstheorema’s is dat naast efficiëntie ook rechtvaardigheid een rol speelt. In de volgende 
gevallen is dan overheidsingrijpen nodig: (Wolf, 1990, Nederhof, 1997 en Bos, 1995). 

1 Herverdeling en toegankelijkheid, niet altijd worden de uitkomsten van markten 
maatschappelijk acceptabel geacht.  

2 Marktordening, het vastleggen van regels waardoor markten (beter) kunnen werken.  
3 Marktfeilen, bepaalde kenmerken van een markt leiden niet tot maximale welvaart.  

Daarvan is sprake in de volgende gevallen (Wolf, 1990): 
1 Collectieve goederen (non rivaliteit en non exclusiviteit, de 

investeringskosten zijn hoog en worden niet terugverdiend) 
2 Externe effecten (zowel positief als negatief, handelen van individu benadeelt 

ander individu zonder compensatie)  
3 Beperkte concurrentie (bij marktmacht / monopolie) 
4 Risico en onzekerheid (tekort aan informatie) 

 
Van overheid naar markt 
Op diverse terreinen en in tal van sectoren in Nederland is tot aan de jaren tachtig, mede 
ingegeven door vormen van marktfeilen, een grote rol voor de overheid weggelegd. Dat alle 
problemen hiermee uit de wereld zijn blijkt achteraf een utopie. De keerzijde van de medaille van 
marktfeilen is overheidsfeilen. Vormen van overheidsfeilen kunnen verklaren waarom uitvoering 
van activiteiten weer steeds meer bij de markt komt te liggen. Naast het overheidsfeilen worden  
in de literatuur globalisering en liberalisering als verklaringen genoemd voor een beperktere rol 
van de overheid (Plug, Van Twist & Geut, 2003). Een sprekend voorbeeld is de liberalisering van 
de telecomsector, met als gevolg de privatisering van het Posterijen Telegrafie Telefonie (PTT) 
bedrijf in Koninklijke PTT Nederland (KPN). Ook bezuinigingen en het afslanken van het 
overheidsapparaat kunnen motieven voor verzelfstandiging zijn (o.a. De Ru & Peters, 2002 en 
Van Helden, 1993). Deze verklaringen en motieven worden verder buiten beschouwing gelaten 
omdat verzelfstandiging hier over een efficiëntere allocatie van middelen gaat en de 
veronderstelling dat de markt daarvoor het beste ordeningstype is. Natuurlijk hebben de diverse 
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verschijnselen wel met elkaar te maken.  
De econoom Wolf kan gezien worden als grondlegger van de economische theorie op het 
gebied van overheidsfeilen. Vormen van overheidsfeilen zijn onder te verdelen in vier 
categorieën (Wolf, 1990):  

1 Het scheiden van de band tussen kosten en opbrengsten, bureaucratische inefficiënties 
omdat gewerkt wordt op basis van budgetten. Bij de markt worden de kosten om 
producten of diensten voort te brengen gedekt door de inkomsten, de prijs die betaald 
moet worden door de consument.  

2 Overheidsorganisaties ontwikkelen eigen richtlijnen, standaarden en organisatorische 
doelen.   

3 Onvoorziene afgeleide externe effecten van overheidsingrijpen (anderen dan de 
doelgroepen worden getroffen). Externe effecten kunnen positief of negatief zijn.  

4 Nieuwe ongelijkheden als gevolg van privileges, machtsposities en middelenverdeling in 
de publieke sector. Uitkomsten zijn onrechtvaardig en niet gelijk verdeeld over een 
samenleving.  

Mede door deze vormen zou bij de overheid de prikkel ontbreken om fatsoenlijke producten en 
diensten te leveren. Tekorten worden immers altijd weer aangevuld en er wordt geproduceerd 
op basis van beschikbare budgetten. Output valt vaak lastig te controleren en te beoordelen.  
Meer concurrentie vormt een middel om categorieën van overheidsfeilen te bestrijden. Dit 
betekent dat op tal van terreinen meer marktwerking moet plaatsvinden. Om dit te 
bewerkstelligen zijn zelfstandig opererende organisaties nodig.  
Voorgaande maakt inzichtelijk waarom er markten zijn, dat deze soms niet werken en dat dan 
een overheid nodig is die ingrijpt. De werking van diezelfde overheid vertoont soms feilen wat 
weer leidt tot suboptimale situaties. De uitvoering van bepaalde activiteiten verschuift hierdoor 
weer naar de markt. Het is niet altijd duidelijk wat het meest efficiënte ordeningstype is. Hierdoor 
is een golfbeweging van de twee verschillende ordeningstypen te constateren. De keuze voor 
markt of overheid is een keuze tussen twee imperfecte alternatieven (Wolf, 1990). Het scheiden 
van de band tussen kosten en opbrengsten is relevant voor dit onderzoek omdat het heeft geleid 
tot enorme uitgaven aan volkshuisvesting. Om de grootste kostenpost van VROM te reduceren 
moet flink bezuinigd worden. De bezuinigingen van de overheid op de post volkshuisvesting 
gaan gepaard met de verzelfstandiging van de woningcorporaties. 
 

3.2 Neo-institutionele economie en verzelfstandiging 
Uit het voorgaande kan niet afgeleid worden hoe organisaties functioneren en wanneer bij 
veranderingen in overheidsorganisaties sprake is van verzelfstandiging. In 1937 stelde Ronald 
Coase de vraag waarom ondernemingen nodig zijn als er marktstructuren bestaan die goed 
werken. Dit artikel heeft mede geleid tot nieuwe theorievorming binnen het economisch denken. 
Coase kan gezien worden als de grondlegger van de neo-institutionele economie. Hij gaat uit 
van individuen die beschikken over onvolkomen en verschillende informatie en bestudeert de 
motieven voor en de effecten van individueel handelen. De neo-institutionele economie wordt 
toegepast voor de bestudering van markt- en overheidsorganisaties. De theorie bestaat uit drie 
stromingen: de transactiekostenbenadering, de eigendomsrechtenbenadering en de principaal-
agentbenadering. Steeds vaker wordt aandacht gevraagd voor de inzichten van de neo-
institutionele economie en de werking van overheidsorganisaties. ‘Met name kunnen op basis 
van de neo-institutionele economie voorwaarden worden geformuleerd voor een 
verzelfstandiging, die daadwerkelijk tot de effectiviteit en efficiency van het openbaar bestuur 
kan bijdragen’ (Mol & Verbon, 1997:v). Bokkes (1989), Künneke (1991) en De Vries (1992) 
hebben ieder een stroming tot onderwerp genomen. De uitkomsten van deze onderzoeken 
bieden interpretatiekaders voor de verzelfstandiging van publieke diensten. In het navolgende 
zal eerst de algemene economische benadering uiteen worden gezet. Daarna wordt 
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geanalyseerd welke inzichten de verschillende stromingen opleveren bij de verzelfstandiging 
van overheidsorganisaties. Aan de hand daarvan zal gekozen worden voor één stroming welke 
gebruikt zal worden voor het beantwoorden van de vraagstelling.   
 

3.2.1 De transactiekostenbenadering 
De transactiekostenbenadering geeft een verklaring voor het feit dat er organisaties bestaan en 
niet uitsluitend transacties plaatsvinden op een markt. Coase stelt vast dat kosten op markten 
hoog op kunnen lopen en dat transacties binnen organisaties voordelen opleveren ten opzichte 
van transacties op de markt (Coase, 1937). Het prijsmechanisme werkt in dit geval minder goed. 
Transactiekosten bestaan onder andere uit informatie verzamelen, onderhandelen, afsluiten, 
controleren en afdwingen van contracten. Wanneer deze kosten op markten hoog uitvallen, is 
het voordeliger transacties binnen organisaties te laten plaatsvinden. In welke gevallen de 
kosten van markttransacties hoger zijn dan transactiekosten binnen organisaties is met deze 
theorie niet te verklaren. Williamson heeft een theorie ontwikkeld om te bepalen wanneer de 
verwachte transactiekosten op een markt hoger zijn dan de transactiekosten binnen een 
organisatie (Williamson, 1975). Op basis daarvan kan gekozen worden voor een bepaald 
ordeningstype. De transactiekostenbenadering zoals ontwikkeld door Williamson gaat uit van de 
veronderstelling dat de mens beperkt rationeel handelt en soms opportunistisch gedrag vertoont. 
Hij onderscheidt drie dimensies die het karakter van een transactie bepalen: 

- de frequentie waarmee transacties zich herhalen; 
- de mate van onzekerheid die aan een transactie verbonden is; 
- de mate waarin duurzame investeringen verbonden zijn met een bepaald ruilproces 

en met een bepaalde ruilpartij (Williamson,1975 en 1985, Künneke, 1991).  
Informatieproblemen en het bestaan van onzekerheid en complexiteit in de omgeving hebben 
invloed op het menselijke gedrag. ‘De som van de productiekosten en de transactiekosten 
bepalen of transacties plaatsvinden op de markt of binnen organisaties’ (Williamson, 1985, citaat 
uit: Douma & Schreuder 2002:149). Daarnaast spelen nog een aantal andere factoren een rol. 
Deze factoren vallen binnen de door Williamson aangeduide ‘atmosphere’. De ‘atmosphere’ 
bestaat uit menselijke factoren en omgevingsfactoren die van invloed zijn op de transactiekosten 
en daarmee ook op de keuze voor een bepaald ordeningstype (Williamson, 1985, Douma & 
Schreuder, 2002).  
 
Figuur 4: The transaction cost framework 

 
Bron: Williamson, 1985, (figuur 4 is een kopie uit Economic Approaches to organizations, Douma en 
Schreuder, 2002 blz. 149). 
 
Vanwege het bestaan van onzekerheid en complexiteit in de omgeving is het menselijk gedrag 
beperkt rationeel. Naast beperkt rationeel handelen kan sprake zijn van de menselijke factor 
opportunistisch gedrag. Het aantal aanbieders in de omgeving is van invloed op dit 
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opportunistische gedrag. Wanneer kopers keuze hebben uit meerdere aanbieders leidt dit tot 
minder opportunistisch gedrag. Er bestaat immers altijd een alternatief. Hierdoor zijn zaken als 
reputatie en service van groot belang. Daarentegen zullen bij slechts enkele aanbieders (small 
numbers exchange) de kosten die verbonden zijn aan het verzamelen van informatie omtrent 
het goed hoger zijn. De verkoper ondervindt minder nadeel bij bijvoorbeeld een slechte service. 
Bij weinig aanbieders bestaat een grotere kans op opportunistisch gedrag omdat potentiële 
kopers minder alternatieven hebben. Koper en verkoper zijn tot elkaar veroordeeld. Wanneer 
sprake is van verborgen informatie in de omgeving (adverse selection) dan kan dat leiden tot 
opportunistisch gedrag vooraf. Wanneer sprake is van asymmetrische informatie in de omgeving 
dan kan dat leiden tot opportunistisch gedrag achteraf. Aan de hand van de ‘atmosphere’ valt, in 
overeenstemming met Williamson, een aantal dimensies af te leiden die van invloed zijn op de 
transactiekosten. ‘De hoogte van de transactiekosten bij een bepaalde transactie hangt af van 
de zogenaamde ‘critical dimensions’ (Williamson, 1985). Deze dimensies zijn: 
 1. specificiteit van de activa (asset specificity); 
 2. onzekerheid/complexiteit, (uncertainty/complexity);  
 3. frequentie (frequency). 
De eerste dimensie, specificiteit van de activa, speelt binnen deze drie dimensies de hoofdrol. 
Williamson maakt onderscheid tussen activa met een algemeen of een specifiek doel. Activa 
met een algemeen doel kunnen na beëindiging van een relatie tussen partijen weer eenvoudig 
en zonder veel kosten ingezet worden voor een ander doel. Activa met een algemeen karakter 
kan evolueren naar specifieke activa. Dit wordt fundamentele transformatie genoemd 
(Williamson, 1985, van Helden, 1997, Douma & Schreuder, 2002). Activa met een specifiek doel 
kunnen na beëindiging van de relatie niet eenvoudig elders ingezet worden. Een speciaal 
ontwikkeld kapitaalgoed dat nodig is voor de productie van goederen voor slechts één afnemer 
kan na beëindiging van de relatie niet meer gebruikt worden voor andere afnemers. Hierbij is 
sprake van maatwerk waarbij partijen een hechte relatie onderhouden. De leverancier is 
afhankelijk van de afnemer. De afnemer is hiervan op de hoogte en zal proberen de prijs te 
drukken. In dit geval bestaat een grotere kans op opportunistisch gedrag. Het is voor de 
leverancier van belang dat er goede afspraken worden gemaakt. Hierdoor werkt het 
prijsmechanisme minder goed, waardoor partijen vérgaande afspraken met elkaar maken. De 
kosten voor bijvoorbeeld het verzamelen van informatie zullen toenemen en het opstellen van 
contracten vergt meer tijd. Als gevolg daarvan zullen de transactiekosten toenemen.   
De tweede dimensie van een transactie is onzekerheid/complexiteit. Bij het kopen van een liter 
benzine bestaat weinig onzekerheid en complexiteit. Naarmate de onzekerheid en de 
complexiteit van een transactie toenemen, leidt dit tot een grotere mate van beperkt rationeel 
handelen. Beperkt rationeel handelen is alleen een probleem bij een hoge mate van 
onzekerheid en complexiteit. Dan zullen eveneens de transactiekosten toenemen.  
De derde en laatste dimensie van transactiekosten is de frequentie van transacties. De 
frequentie heeft betrekking op hoe vaak een transactie voorkomt. De markt werkt in het geval 
van veelvoorkomende transacties minder efficiënt. Transacties die vaak voorkomen vinden 
eerder plaats binnen organisaties doordat de transactiekosten, in vergelijking met de markt, 
lager zijn.  
‘For transactions with a high degree of asset specificity, a high degree of uncertainty/complexity 
and a high frequency the costs of market transactions are extremely high, much higher than the 
costs of internal transactions’ (Douma & Schreuder, 2002:153). Met voorgaande theorieën is te 
verklaren dat vanwege transactiekosten bedrijfsorganisaties bestaan. Ook maakt het inzichtelijk 
dat op basis van de drie dimensies transactiekosten plaatsvinden op een markt of binnen 
organisaties. Het maakt nog niet inzichtelijk welke invloed transactiekosten hebben binnen 
overheidsorganisaties. Van Helden (1993) hield zich bezig met de vraag in hoeverre deze 
theorie inzichten oplevert bij de verzelfstandiging van overheidsorganisaties. Williamson toonde 
reeds aan dat de drie dimensies van invloed zijn op de relatieve transactiekosten. Dit beïnvloedt 
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de keuze voor een bepaalde ‘besturingsstructuur’ of een bepaald ordeningstype (Van Helden, 
1997:40). Een aantal bevindingen aan de hand van de transactiekostentheorie met betrekking 
tot overheidsorganisaties maakt inzichtelijk in hoeverre verzelfstandiging al dan niet aan te 
raden is. ‘Slechts indien beperkt rationeel handelen, opportunisme en ‘asset specificity’ 
gezamenlijk voorkomen, moet worden overwogen om de markt te vervangen door meer 
gecompliceerde besturingsstructuren, zoals de bureaucratie’ (Van Helden, 1997:41). Deze 
bureaucratie heeft betrekking op de bedrijfsorganisatie of een overheidsorganisatie. Naarmate 
het activum specifieker is, zijn partijen in sterkere mate aan elkaar gebonden. Hierdoor ontstaat 
meer ruimte voor opportunistisch gedrag. Gecompliceerde besturingsstructuren verdienen in dat 
geval de voorkeur. Dit leidt ertoe dat een vérstrekkende vorm van verzelfstandiging niet is aan te 
bevelen. Andersom geldt hetzelfde, wanneer activa minder specifiek zijn, geeft dat minder 
ruimte voor opportunistisch gedrag. Hierdoor zijn partijen minder gebonden en dus minder 
afhankelijk van elkaar. Verzelfstandiging van publieke organisaties is in dit geval aan te bevelen 
omdat het efficiënter is. Aan de onzekerheid en de frequentie en schaal van transacties worden 
geen conclusies verbonden. Volgens Van Helden is de specificiteit van de activa het meest 
bepalend voor de besturingsstructuur markt of overheid. Hij concludeert dat de 
transactiekostentheorie op vele punten aanvulling en aanpassing behoeft wil het als bruikbaar 
denkkader dienen voor beslissingen over verzelfstandiging van overheidsorganisaties. Van 
Helden noemt de (on)helderheid van doelstellingen en de (on)meetbaarheid van prestaties. 
Wanneer doelen vager zijn en prestaties minder goed te meten zijn, zal de neiging tot 
verzelfstandiging kleiner zijn. Volgens van Helden komen de dynamische aspecten bij de 
transactiekostenbenadering, zoals de overgang tussen overheidsbedrijf en verzelfstandiging, 
onvoldoende tot uitdrukking.  
 

3.2.2 De principaal-agentbenadering 
De principaal-agentbenadering is een tweede stroming binnen de neo-institutionele economie. 
Deze benadering is te onderscheiden in een positieve en een normatieve richting. De 
normatieve richting is meer analytisch en houdt zich bezig met het vinden van optimale 
belonings- en betalingsstructuren binnen contractrelaties. De positieve richting gaat uit van de 
empirie en probeert het gedrag van actoren binnen een contractrelatie te beschrijven. De 
positieve richting heeft een hoger realiteitsgehalte en maakt de handelingsruimte van de agent 
inzichtelijker. Om die reden wordt verder ingegaan op de positieve richting. Deze richting wordt 
ook wel de ‘the agency literature’ genoemd (Jensen en Meckling, 1983, Tijdink, 1996, Neelen, 
1994).  
Tussen principaal en agent bestaat een verbintenis of een contractrelatie, hierbij is veelal sprake 
van uiteenlopende belangen en informatieasymmetrie. (Hazeu, 2000, Tijdink, 1996, Neelen, 
1994). De principaal (opdrachtgever) delegeert bepaalde bevoegdheden aan de agent 
(opdrachtnemer) die in ruil daarvoor een bepaalde vergoeding ontvangt en de belangen van de 
principaal behartigt. De belangen tussen principaal en agent verschillen veelal vanwege het feit 
dat eigendom en leiding niet bij dezelfde persoon liggen. De agent is een rationele actor welke 
streeft naar een zo hoog mogelijke welvaart. Hierdoor zal de agent bepaalde doelen nastreven 
die niet overeenkomen met de doelen van de principaal. In hoeverre dat succesvol is hangt af 
van de mate van informatieasymmetrie. Informatieasymmetrie valt uiteen in het probleem van 
‘moral hazard’ en ‘adverse selection’. Op de eerste plaats is de productiviteit van de agent 
moeilijk te beoordelen. De principaal gaat af op indicatoren zoals het aantal telefoongesprekken 
of het omzetvolume. Hierdoor is het lastig te achterhalen of de agent steeds de belangen van de 
principaal voorop stelt. Dit probleem wordt ‘moral hazard’ genoemd. Op de tweede plaats is de 
agent vaak beter geïnformeerd op het niveau van uitvoering of het productieproces. De 
principaal kan dan moeilijk vaststellen of de agent juist heeft gehandeld. Dit wordt ook wel 
‘adverse selection’ genoemd. Voor de agent is een grote mate van informatieasymmetrie over 
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het algemeen gunstig om zoveel mogelijk zijn eigen doelen na te streven en daarmee zijn nut te 
maximaliseren.   
Door informatieasymmetrie bestaat een zekere discretionaire ruimte. Binnen deze ruimte 
bestaat voor de agent de mogelijkheid om zijn eigen doelstellingen te verwezenlijken. 
Discretionaire ruimte kan zowel positief als negatief beoordeeld worden (Tijdink, 1996). Enige 
beleidsruimte voor de agent is nodig om werkzaamheden doeltreffend en doelmatig uit te 
kunnen voeren. Dit is een positieve ruimte. Voor zover deze ruimte benut wordt voor eigen 
doelstellingen (negatief) zal de principaal proberen om de agent bij te sturen. Er zijn kosten aan 
verbonden om ervoor te zorgen dat de agent zoveel mogelijk handelt in het belang van de 
principaal. Deze kosten worden ‘agency-costs’ genoemd en vallen uiteen in zogenaamde 
‘monitoring costs’, ‘bonding-costs’ en een ‘residual loss’(Tijdink, 1996, Neelen, 1997, Hazeu, 
2000). De monitoringskosten hebben betrekking op de uitgaven die gemaakt worden om zoveel 
mogelijk zeker te stellen dat de agent geen acties onderneemt die de belangen van de principaal 
kunnen schaden (Tijdink, 1996 en Hazeu, 2000). De bindingskosten zijn alle kosten die de agent 
maakt om de principaal ervan te overtuigen dat in zijn belang wordt gehandeld en dat geen 
schade veroorzaakt wordt (Hazeu, 2000). De mate waarin de agent erin slaagt zijn eigen doelen 
na te streven vormt het restverlies.   
Bij verzelfstandiging gaat het om de wijze waarop de principaal de aansturing van activiteiten bij 
bestuursorganisaties tracht vorm te geven. De principaal probeert de agent te sturen door de 
toegestane handelingsruimte te begrenzen door het opleggen van randvoorwaarden (Neelen, 
1997). Met andere woorden: doordat de principaal (bijvoorbeeld de rijksoverheid) wetten, regels 
en voorschriften opstelt wordt de beslissings- en handelingsruimte en daarmee de autonomie 
van de agent (bijvoorbeeld een bestuursorgaan) verkleind.  
Van belang is dat er sprake is van een trade off tussen monitoring en bonding-costs enerzijds en 
het residual loss anderzijds. Wanneer een uitgebreid systeem van wetten, regels en 
voorschriften voorhanden is, alsmede de controle hierop, dan zal het restverlies laag zijn en de 
eerstgenoemde kosten hoog. Er bestaat voor de agent immers weinig ruimte om beslissingen te 
nemen die afwijken van de randvoorwaarden waardoor de handelingsruimte beperkt is. 
Wanneer de handelingsruimte of autonomie juist vergroot wordt, zullen de monitoring- en 
bindingskosten afnemen. Het restverlies zal dan toenemen doordat de agent meer ruimte krijgt 
om beslissingen te nemen die niet in overeenstemming zijn met de doelen van de principaal. Op 
die manier is sprake van een omgekeerde situatie die een trade off illustreert.  
Het voorgaande maakt inzichtelijk dat er kosten verbonden zijn aan het zoveel mogelijk laten 
handelen van een agent in overeenstemming met de doelen en de belangen van de principaal.  
Om het principaalagentmodel toe te passen op verzelfstandigingsrelaties zijn nadere aan- en 
invullingen nodig (Neelen, 1997). Allereerst wordt de aanvulling gegeven dat activiteiten van de 
agent zoveel mogelijk worden beïnvloed door middel van regels. Met deze aanvulling kan een 
verklaring gegeven worden voor de mate van regelgeving die van invloed is op de 
handelingsruimte. ‘Verzelfstandiging kan als een contractrelatie worden voorgesteld waarbij een 
partij, de “moederorganisatie” (de principaal), bepaalde bevoegdheden delegeert aan ten minste 
één uitvoerende partij (de agent) die daarvoor in enige mate wordt gecompenseerd’ (Neelen, 
1997:70). Verzelfstandiging kan dan worden opgevat als een andere sturing door de overheid. 
De tweede aanvulling is dat een verzelfstandigingsoperatie vooral van invloed is op het 
productieproces. Dit productieproces of uitvoeringsproces is te verdelen in een input, conversie 
en output. Wanneer randvoorwaarden enerzijds afnemen voor wat betreft de input en conversie 
en anderzijds toenemen bij de output wijst dat op verzelfstandiging. ‘Verwacht kan worden dat 
de principaal na verzelfstandiging minder verplichtende randvoorwaarden aan de agent zal 
opleggen’ (Neelen, 1997:72).   
Samenvattend komt Neelen tot de volgende interpretatie van de elementen die veranderen of 
een rol spelen met betrekking tot verzelfstandiging van publieke diensten. Op basis van de 
principaalagent-benadering dient sprake te zijn van een toename van de 
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beslissingsbevoegdheid van de agent. Hierdoor neemt de handelingsruimte of autonomie van de 
agent toe. Dit betekent een afname en een verandering in het karakter van de randvoorwaarden 
aan de kant van de principaal. De discretionaire bevoegdheid van de agent zal toenemen en 
hiermee de kans op opportunistisch gedrag. De controle door de principaal zal meer repressief 
zijn, minder inhoudelijk en meer procedureel van aard. Op den duur zullen de agencykosten 
afnemen.  
 

3.2.3 De eigendomsrechtenbenadering 
De eigendomsrechtenbenadering gaat uit van de gedachtegang dat de mate van het nut 
bepaald wordt door de verdeling van eigendomsrechten (property rights) die individuen hebben 
tot het gebruik van een goed (Tijdink, 1996). Hoe omvattender het recht op het gebruik van 
bepaalde goederen des te hoger het nut. Deze eigendomsrechten bestaan uit drie categorieën 
(Eggertson, 1990). Allereerst bestaat het recht op het gebruik van een goed (usus). Dit recht 
verkrijgt iemand bij het huren van een auto bijvoorbeeld. Op de tweede plaats bestaat het recht 
van vruchtgebruik (usus fructus). Dit betekent dat degene die het goed mag gebruiken daar ook 
de vruchten van mag plukken. Dit recht bestaat wanneer een boer bijvoorbeeld landbouwgrond 
pacht en de opbrengst opstrijkt. Op de derde en laatste plaats kan sprake zijn van het 
abususrecht. Deze categorie geeft het meest uitgebreide recht op een goed. De categorie geeft 
het recht om de vorm of inhoud van een goed te veranderen of te verhandelen (abusus). De 
verschillende eigendomsrechten zijn van invloed op de wijze waarop economische actoren met 
een goed omgaan. In het eerste voorbeeld van het huren van een auto zal de huurder het niet 
(zoveel) uitmaken in welke staat de auto weer wordt afgeleverd. Afgezien van het eigen risico 
dat misschien betaald moet worden. De zorg om eventuele schade is minder groot dan die van 
de eigenaar van de auto. De eigenaar heeft er belang bij dat de verhuurde auto in een zo goed 
mogelijke staat wordt teruggebracht. De boer in het tweede voorbeeld zal goed zorgen voor zijn 
landbouwgrond. Een goede oogst is gunstig voor de boer omdat hij de vruchten ervan kan 
plukken. Het risico van schade en opbrengsten met betrekking tot de verschillende 
eigendomsrechten is van invloed op de beslissingen omtrent goederen. Aantasting of 
afwezigheid van eigendomsrechten vermindert de prikkel om een goed zorgvuldig te 
behandelen (Tijdink, 1996). Daarmee ontstaat een suboptimale situatie bij de inzet van 
middelen. De allocatie is dan niet doelmatig. Met de voorgaande benadering wordt duidelijk dat 
aan goederen verschillende eigendomsrechten toegekend kunnen worden. Vanwege deze 
eigendomsrechten zullen economische actoren in meer of mindere mate zorgvuldig optreden bij 
de behandeling van het goed. Dit optreden is afhankelijk van de beslissingen die deze actoren 
met betrekking tot het goed kunnen nemen.  
Door het onderscheid in eigendomsrechten worden bepaalde activiteiten van economische 
actoren gestimuleerd (Künneke, 1993). Bij het meest omvattende recht  op een goed (abusus) is 
de zeggenschap maximaal. De volledige baten en lasten komen toe aan de actor die de rechten 
bezit. De beslissingen omtrent het goed zullen zorgvuldig zijn. Wanneer een verkeerde 
beslissing wordt genomen ondervindt de eigenaar hier schade van. Een juiste beslissing en 
zorgvuldig handelen zullen extra waarde opleveren. Deze extra waarde komt toe aan de 
eigenaar omdat het goed te kapitaliseren is. Welke verdeling tot de gewenste activiteiten zal 
leiden in termen van efficiëntie wordt bepaald aan de hand van de drie beschreven categorieën 
(usus, usus fructus en abusus) eigendomsrechten. Bij het meest omvattende recht (abusus) is 
de actor residual claimant. Dit houdt in dat opbrengsten en lasten toekomen aan de bezitter van 
het abususrecht.  
Künneke onderscheidt twee hoofdvormen van eigendom behorende bij de drie verschillende 
categorieën eigendomsrechten. Er kan sprake zijn van particulier eigendom of 
gemeenschappelijk eigendom. Particulier eigendom is een voorbeeld dat hoort bij de derde 
categorie eigendomsrechten (abusus). Het eigendomsrecht om een goed te veranderen en te 
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verhandelen komt bij particulier eigendom toe aan een individu. Daarnaast kan sprake zijn van 
gemeenschappelijk eigendom. Het eigendomsrecht om te veranderen en te verhandelen 
(abusus) komt toe aan een hele groep. Bij overheidseigendom komen alle eigendomsrechten in 
beginsel toe aan de overheid. De overheid kan de gebruiksrechten of vruchtgebruiksrechten 
(usus en usus fructus) afstaan of delegeren aan derden. Hierdoor kan overheidseigendom het 
karakter krijgen van gemeenschappelijk of particulier eigendom. Overheidseigendom kan 
daardoor beschouwd worden als een tussenvorm, en is daarmee een hybride verschijnsel.  
De verdeling van verschillende eigendomsrechten zegt iets over de mate van autonomie bij de 
allocatie van middelen. Hoe meer eigendomsrechten zijn toegekend des te groter is de 
beslissingsvrijheid van individuen. De beslissingen omtrent goederen zullen zorgvuldig worden 
afgewogen omdat het individu de verantwoordelijkheid draagt over de waarde ervan. Genomen 
beslissingen zijn van invloed op de vermogens- en welvaartspositie van individuen. Particulier 
eigendom zorgt daarom voor een hogere maatschappelijke welvaart. 
De eigendomsrechtenbenadering kan ook toegepast worden op overheidsorganisaties. 
‘Verzelfstandiging betekent een herstructurering van property rights behorend bij 
overheidseigendom zodanig dat de kenmerken van particulier eigendom sterker tot uitdrukking 
komen’ (Künneke,1997:22). De kenmerken van particulier eigendom zijn onder andere een 
zorgvuldige behandeling van het goed, dit is immers te gelde te maken. Met deze constatering 
worden beslissingen van economische actoren binnen overheidsorganisaties zorgvuldiger en 
efficiënter voor wat betreft de inzet van middelen. De economische actoren binnen 
overheidsorganisaties worden net als bij particulier eigendom residual claimant. Ook hier komen 
alle baten en lasten toe aan het bestuur van de betreffende overheidsorganisatie. De 
verschillende verdelingen van eigendomsrechten zijn dus van invloed op de beslissingsvrijheid 
en de mate van autonomie van overheidsorganisaties. Wanneer zoveel mogelijk 
eigendomsrechten worden toegekend aan overheidsorganisaties is sprake van 
verzelfstandiging. De afhankelijkheid tussen de centrale overheid en de overheidsorganisatie 
belast met de uitvoering neemt af. Künneke heeft onderzoek gedaan naar de relevante 
eigendomsrechten bij de verzelfstandiging van publieke diensten en komt tot de volgende 
punten:  
- Het recht op de vorming van eigenvermogen 
- Het recht op het verhandelen van goederen 
- Het recht op toegang tot de kapitaalmarkt 
De bovenstaande punten worden hieronder verder uitgewerkt.   
‘Vanuit de property rights-theorie bestaat de verwachting, dat de mate van kostenefficiëntie 
toeneemt indien diegene die een recht op gebruik van een zaak heeft, tevens een exclusief 
recht op vruchtgebruik en verhandelbaarheid toekomt’. ’In dat geval worden inspanningen die tot 
een hogere efficiëntie leiden beloond met hogere exploitatieoverschotten of hogere 
verkoopopbrengsten, die geheel of gedeeltelijk aan de eigenaar toekomen’ (Künneke, 1997:25). 
Dit geldt ook voor overheidsorganisaties. Wanneer overheidsorganisaties mogen beschikken 
over eigenvermogen kan dat gezien worden als een vorm van verzelfstandiging. In dat geval zal 
de residual claimant proberen het eigenvermogen te vergroten danwel kostenefficiënt te werken. 
Wanneer economische actoren het recht hebben op de verhandeling van goederen wordt bij de 
beslissingen rekening gehouden met de huidige opbrengsten. Daarnaast wordt ook rekening 
gehouden met toekomstige kosten en baten. Door middel van verkoop zijn de goederen te gelde 
te maken. De financieringsbehoefte van overheidsorganisaties gebeurt veelal in samenwerking 
met de publiekrechtelijke eigenaar (overheid). Hierdoor kan de publiekrechtelijke eigenaar in 
sterke mate de doelstellingen van de overheidsorganisatie beïnvloeden. Daarmee is de 
afhankelijkheid ten opzichte van de overheid groot. Wanneer overheidsorganisaties kunnen 
beschikken over alternatieve vormen van financiering, zoals toegang tot de kapitaalmarkt, dan 
neemt de afhankelijkheid van de centrale overheid af. Dit kan wederom gezien worden als een 
vorm van verzelfstandiging. Het recht op toegang tot de kapitaalmarkt vormt een deel van het 



 34 

abususrecht (Künneke, 1991). Voor alternatieve vormen van financiering zoals leningen van 
particuliere investeerders moet een vergoeding betaald worden. ‘Particuliere investeerders 
zullen in sterkere mate dan publiekrechtelijke instellingen winstgevendheid eisen van 
instellingen waaraan zij kredieten verlenen’ (Künneke, 1997:27). Wanneer een 
overheidsorganisatie niet kan voldoen aan zijn financiële verplichtingen zal dat ingrijpende 
gevolgen hebben. Hoe efficiënter gewerkt wordt door het betreffende bedrijf of 
overheidsorganisatie des te gunstiger dat is voor de winstgevendheid en de continuïteit. 
Wanneer twijfel bestaat in het ontvangen van de vergoeding en de lening zelf zullen 
investeerders geen leningen meer verschaffen. Is dat reeds gebeurd en blijft de debiteur in 
gebreke dan zullen investeerders uiteindelijk faillissement aanvragen. Faillissement is bij 
overheidsinstellingen weliswaar minder vanzelfsprekend. Voorop staat steeds in hoeverre 
actoren autonome beslissingen kunnen nemen die leiden tot een grotere mate van efficiency.  
Particulier eigendom levert voordelen ten opzichte van andere vormen van eigendom. Beperking 
van eigendomsrechten leidt tot inefficiënte allocaties. De baten en lasten komen niet voor 
rekening van de persoon die een auto leent. Het borgen van publieke belangen door uitgebreide 
wet- en regelgeving vormt een inperking van eigendomsrechten. ‘Een verzwakking van 
eigendomsrechten in vorm van de verhandelbaarheid impliceert dat het niet mogelijk is om de 
verwachte effecten van tegenwoordige beleidsbeslissingen door verkoop van het publieke 
eigendom te kapitaliseren’ (Künneke, 1991:64). Incentives komen niet tot hun recht omdat geen 
prikkels bestaan tot efficiënt handelen door de beperking van eigendomsrechten. De baten en 
lasten komen niet toe aan de bestuurders van overheidsorganisaties.   
 

3.2.4 Bruikbaarheid van de benaderingen voor de verzelfstandiging van 
woningcorporaties 
In deze paragraaf wordt uiteengezet welke benadering van de neo-institutionele economie 
gebruikt zal worden bij de analyse van de verzelfstandiging van de woningcorporatiesector. De 
verschillen tussen de transactiekosten-, principaal-agent- en de eigendomsrechtenbenadering in 
relatie tot de overheid en de woningcorporaties komen aan de orde. Hierna wordt duidelijk dat 
de eigendomsrechtenbenadering het best bruikbaar is bij de verzelfstandiging van 
woningbouwcorporaties.  
 
De transactiekostenbenadering 
De transactiekostenbenadering stelt de transacties en daaraan verbonden kosten centraal. Het 
kenmerk van een transactie is dat een ruilrelatie ontstaat tussen twee partijen. Tegenover het 
recht van de ene partij bestaat de plicht van de andere partij. Beide partijen hebben voordeel bij 
de transactie. In de relatie tussen overheid en woningcorporaties spelen de kosten verbonden 
aan transacties een ondergeschikte rol. De overheid leverde bijdragen in de vorm van subsidies 
en gunstige financieringsvoorwaarden, de woningcorporaties voerden het uitgestippelde beleid 
uit. Na de verzelfstandiging financieren de woningcorporaties geheel zelfstandig de activiteiten 
op het gebied van de volkshuisvesting. Van een voor-wat-hoort-wat relatie is geen sprake. Het 
verzamelen van informatie, het onderhandelen, het afsluiten, controleren en afdwingen van 
contracten zijn in de relatie tussen overheid en woningcorporaties niet van belang. Het 
verzamelen van informatie vanuit de transactiekostenbenadering bezien speelt geen rol omdat 
partijen veroordeeld zijn tot elkaar. Er is geen sprake van een vrije keus. Tussen partijen hoeft 
niet onderhandeld te worden omdat veel is vastgelegd in wetten en regels. Contracten zoals die 
bestaan in de markt komen niet voor tussen de overheid en woningbouwcorporaties. De 
transactiekostenbenadering is hierom minder geschikt voor de analyse van de verzelfstandiging 
van de woningcorporaties.  
 



 35 

De principaal-agentbenadering 
Een principaal-agentrelatie verwijst naar een situatie waarin twee partijen met elkaar 
samenwerken. De relatie wordt gekenmerkt door twee condities. Allereerst is sprake van 
belangentegenstelling tussen principaal en agent. De beslissingen van de agent om zoveel 
mogelijk zijn eigenbelangen na te streven zijn niet gunstig voor de principaal. Activiteiten door de 
agent die wenselijk zijn vanuit het oogpunt van de principaal leveren de agent weinig op. Ten 
tweede is sprake van informatieasymmetrie. Voor de principaal is het lastig om de prestaties van 
de agent te beoordelen. Hierdoor heeft de agent een informatie-voordeel. De relatie tussen de 
overheid en woningcorporaties kan gezien worden als een principaal-agentrelatie. De overheid 
is hierin de principaal en opdrachtgever. De woningcorporatie is agent of opdrachtnemer en 
voert het beleid van de overheid uit. De principaal-agentrelatie blijft met de verzelfstandiging 
bestaan. Voor de analyse van de verzelfstandiging van de woningbouwcorporaties zou de 
principaal-agentbenadering gebruikt kunnen worden.  
 
De eigendomsrechtenbenadering 
De eigendomsrechtenbenadering maakt onderscheid in de verdeling van eigendomsrechten. 
Door de verdeling van eigendomsrechten worden bepaalde activiteiten gestimuleerd. In 
hoeverre deze activiteiten overeenkomen met de gewenste activiteiten van de opdrachtgever 
staat centraal. Vanuit de eigendomsrechtenbenadering valt af te leiden dat prikkels aanzetten tot 
zorgvuldig en efficiënt gedrag. Het residu dat ontstaat uit activiteiten komt ten goede aan de 
actoren. Om dat te bereiken is een toename van eigendomsrechten nodig zoals de vorming van 
eigenvermogen, toegang tot de kapitaalmarkt en het recht op het vruchtgebruik en het 
verhandelen van goederen. Met de verzelfstandiging wordt daar vorm aangegeven en 
uiteindelijk definitief met de invoering van de Bruteringswet. Vanaf dan bezitten 
woningcorporaties de meest omvattende eigendomsrechten. Deze eigendomsrechten zijn te 
vergelijken met particulier eigendom, zij het met een aantal vereisten.  
Na de invoering van de Bruteringswet fungeert de woningcorporatiesector als een revolving 
fund. De toename van eigendomsrechten geeft de woningcorporatie meer vrijheid en stimuleert 
activiteiten die de hoogste baten opleveren. Vanuit de overheid bezien is de situatie niet 
wenselijk omdat de sociale opgaven ondergeschikt worden gemaakt aan het streven naar hoge 
opbrengsten. De belangen van de overheid komen niet overeen met de belangen van de 
woningcorporaties. De tegenstelling in belangen tussen partijen is het gevolg van de toename 
van eigendomsrechten. Vanuit de eigendomsrechtenbenadering kunnen, door middel van 
eigendomsrechten, bepaalde activiteiten gestimuleerd worden. De toename en afname van 
eigendomsrechten zijn daarom geschikt voor de analyse in hoeverre de activiteiten van 
verzelfstandigde woningbouwcorporaties in strijd zijn met de maatschappelijke doelen van de 
overheid.  
 

3.3 Conclusie 
Het doel van de overheid is de uitgaven aan de post volkshuisvesting te reduceren. De 
woningbouwcorporatiesector moet meer ruimte en vrijheid krijgen. Om dit te bereiken wordt de 
woningbouwcorporatiesector verzelfstandigd en krijgt zij eigendomsrechten. Een toename van 
eigendomsrechten beoogt een zorgvuldig en efficiënt optreden waarmee maatschappelijke 
doelstellingen gerealiseerd kunnen worden. De financiële continuïteit komt met de uitbreiding 
van eigendomsrechten niet in gevaar. De verzelfstandigde woningbouwcorporaties mogen het 
residu van activiteiten houden. Het recht op incentives past binnen de 
eigendomsrechtenbenadering. Hoewel de principaal-agentbenadering ook gebruikt zou kunnen 
worden, is vanwege de uitbreiding van eigendomsrechten gekozen voor de 
eigendomsrechtenbenadering. De eigendomsrechtenbenadering zal gebruikt worden voor de 
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analyse in hoeverre activiteiten van woningbouwcorporaties strijdig zijn met de maatschappelijke 
doelen van de overheid.   
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4. De verzelfstandiging van de woningcorporatiesector en de verhouding 
met de overheid na 1994 
 
De verhouding tussen de woningcorporatiesector en de overheid is na de verzelfstandiging in 
1995 aanzienlijk veranderd. Het keerpunt in de verstatelijking dat ten grondslag ligt aan een 
toename van de zelfstandigheid van de woningcorporatiesector komt in paragraaf 4.1 aan de 
orde. Er wordt beleid ingezet dat gericht is op de beleidsmatige en financiële verzelfstandiging. 
Gepaard gaande met een vermindering van de afhankelijkheid ten opzichte van de overheid 
krijgt de woningcorporatiesector zelf de financiële verantwoordelijkheid volgens het revolving 
fund in handen. De woningcorporaties moeten ook na de verzelfstandiging blijven voorzien in 
het publieke volkshuisvestelijke belang. De wijze waarop de overheid na de verzelfstandiging 
sturing geeft aan dat publieke belang wordt uiteengezet in paragraaf 4.2. Het hoofdstuk sluit af 
met de conclusie. 
 

4.1 Verzelfstandiging van de woningcorporatiesector  
Een herziening van het volkshuisvestingsbeleid ligt ten grondslag aan de definitieve 
verzelfstandiging van de woningcorporatiesector. De woningcorporatiesector moet in staat zijn 
om met het opgebouwde maatschappelijke vermogen zelfstandig te voorzien in de 
volkshuisvestelijke doelstellingen van de overheid. Volgens het revolving fund-principe is de 
woningcorporatiesector zelf verantwoordelijk voor de baten en lasten met betrekking tot 
volkshuisvesting.  
 

4.1.1 Keerpunt in de verstatelijking 
Het onderzoek van de Parlementaire Enquêtecommissie Bouwsubsidies in 1986 is het keerpunt 
in de verstatelijking als gevolg van de toegenomen afhankelijkheid van woningcorporaties. De 
commissie heeft onderzoek gedaan naar het huur-, subsidie- en financieringsbeleid. Het 
onderzoek zorgt voor een verdere herziening van het volkshuisvestingsbeleid dat 
woningcorporaties een steeds grotere zelfstandigheid geeft.  
‘Het toezicht krijgt aan het einde van de jaren tachtig meer gezicht na felle kritiek van de 
Rekenkamer en de Tweede kamer op de gebrekkige vormgeving ervan’ (Van der Schaar, 
2003:15). Een jaar na het onderzoek van de Parlementaire Enquêtecommissie Bouwsubsidies in 
1986 dient de staatssecretaris de ‘Toezichtsnota’ (Heerma, 1987) in bij de Tweede Kamer. In de 
nota gaat het om het verduidelijken van de toezichtketen, in het bijzonder het interne toezicht. 
De rol van gemeenten zou anders moeten, daarnaast moeten de rijksinspecties worden 
geïntensiveerd en gesystematiseerd. Tevens moet verscherping van het financiële toezicht 
plaatsvinden. De nota bevat nogal wat voorstellen ter verbetering van het toezicht door de 
overheid op de woningcorporatiesector. Volgend op de ‘Toezichtsnota’ komt Heerma eind jaren 
tachtig met de integrale beleidsnota ‘Volkshuisvesting in de jaren negentig’ ook wel de ‘Nota 
Heerma’ (Heerma, 1989). De uitgaven aan volkshuisvesting stijgen van ‘0,9 miljard euro in 1970 
naar 6,3 miljard euro in 1988’ (Brandsen en Helderman, 2004:96). ‘De financiële en 
beleidsmatige verzelfstandiging van de woningcorporaties is één van de hoekstenen van 
Heerma’s beleid’ (Van der Schaar, 2003:16). Hierbij gaat het in de kern om een doelmatige 
besteding van het opgebouwde maatschappelijk vermogen en nieuwe politiek bestuurlijke 
verhoudingen tussen overheid en woningcorporaties. Het maatschappelijk vermogen van de 
woningcorporatiesector dient gebruikt te worden voor de bekostiging van de bezuinigingen en 
institutionele hervormingen (Brandsen & Helderman, 2004). In de nota ‘Volkshuisvesting in de 
jaren negentig’ staan drie uitgangspunten centraal: 
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1. verzelfstandiging van de toegelaten instellingen  
2. decentralisatie 
3. deregulering  

De nota Heerma heeft bijgedragen aan een versnelling van de verzelfstandiging van de 
woningcorporatiesector. Vanwege het bestaan van het maatschappelijk vermogen is het 
mogelijk de woningcorporatiesector te transformeren in een revolving fund. Er vindt een 
brutering plaats van de uitstaande leningen en subsidies tussen overheid en woningcorporaties. 
Na deze bruteringsoperatie bestaat geen financiële band meer tussen woningcorporaties en 
overheid. De beleidsmatige verzelfstandiging wordt verderop uitvoerig uiteengezet, hieronder 
eerst de uitgangspunten bij de financiële verzelfstandiging.  
 

4.1.2 Revolving fund 
Een woningcorporatiesector die zelf verantwoordelijk is voor de bekostiging van sociale 
woningbouw wordt aangeduid met de term revolving fund (TK ‘91/’92, 22300XI nr. 69, Brandsen 
& Helderman, 2004, Van der Schaar, 2003). Bij dit principe is het uitgangspunt dat de 
woningcorporatiesector met behulp van het in het verleden opgebouwde vermogen zelf in staat 
is om te kunnen voorzien in sociale woningbouw. De baten en lasten van de volkshuisvestelijke 
activiteiten komen geheel voor rekening van de woningcorporatiesector. De financiële 
afhankelijkheid tussen het Rijk en de woningcorporaties houdt daarmee op te bestaan. ‘Kern van 
Heerma’s nota is de prognose van vermogensgroei in de woningcorporatiesector die de basis 
vormt voor financiële ontvlechting van de verhouding tussen overheid en instellingen’ (Van der 
Schaar, 2006:9). Het recht op de vorming van eigen vermogen bestaat sinds de invoering van 
het BTIV in 1976. De inzet van het non-profitvermogen wordt in de nota bevestigd. Met de extra 
opbrengsten van commerciële activiteiten moeten de onrendabele toppen van sociale 
huisvesting bekostigd worden. Dit is mogelijk doordat de woningcorporatie residual claimant is 
en dus het recht heeft op het vermogen en de extra opbrengsten. Dit vermogen bestaat uit 
woningen en wordt maatschappelijk gebonden genoemd omdat het is gefinancierd door middel 
van subsidies. De overheid beoogt met de bestemmingsplicht dat er geen maatschappelijk 
gebonden vermogen weglekt. Met de bestemmingsplicht wordt het publieke belang geborgd 
omdat dit vermogen in het belang van de volkshuisvesting ingezet dient te worden. Zonder 
bestemmingsplicht zou dit vermogen in andere sectoren ingezet kunnen worden. Daarvoor is 
aanpassing van geldende wet- en regelgeving nodig. Verderop in dit hoofdstuk een uiteenzetting 
van de veranderingen.  
De rijksoverheid draagt nog steeds de eindverantwoordelijkheid bij de borging van het publieke 
belang. Zij kan nog steeds voorwaarden stellen aan aantallen en soorten woningen. Bij 
nieuwbouwprojecten wordt het werk onder bepaalde voorwaarden gegund aan een  
woningcorporatie. De voorwaarde kan zijn dat bijvoorbeeld een derde van de te realiseren 
nieuwbouw bestemd moet zijn voor sociale huisvesting. Het overige deel van 
nieuwbouwwoningen mag commercieel ingezet worden. Dit kan commerciële verhuur of verkoop 
zijn. Met commercieel wordt hier bedoeld dat het bedrijfseconomisch interessant is. De 
woningcorporatie gaat akkoord met deze voorwaarden omdat er anders niet gebouwd kan 
worden. Met de overschotten op commercieel beheer en verkoop kunnen tekorten die ontstaan 
in de sociale woningbouw opgevangen worden. Hiermee wordt dus voldaan aan het borgen van 
het publieke belang zonder financiële steun van de rijksoverheid. Vanwege de 
bestemmingsplicht kunnen vraagtekens geplaatst worden bij de woningcorporatie als residual 
claimant. De wet schrijft immers voor dat het vermogen van woningcorporaties uitsluitend 
ingezet dient te worden in het belang van de volkshuisvesting. Hieronder valt ook sociale 
woningbouw. Uitkeringen aan bestuurders en medewerkers zijn verboden en de bedrijfsvoering 
dient sober en doelmatig te zijn. De wetgever schrijft géén arbeidsvoorwaarden voor, stelt geen 
eisen aan gebouwen en de kantoreninrichting en salarissen zijn niet gemaximeerd. Er bestaat 
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dus, binnen randvoorwaarden, een zekere ruimte om eigen belangen te realiseren. 
Buitensporige zelfverrijking door bestuurders is niet makkelijk te realiseren en de overheid zal 
daar consequenties aan verbinden. Hogere salarissen, een mooi kantoor en goede secundaire 
arbeidsvoorwaarden zijn wél te realiseren. Hierdoor is wellicht sprake van een semi residual 
claimant. Enerzijds zijn eigen belangen tot op zekere hoogte te realiseren, anderzijds maakt de 
overheid commerciële woningbouw onmogelijk wanneer geen sociale woningbouw wordt 
gerealiseerd. Het residu (de opbrengsten) moet de residual claimant gedeeltelijk inzetten voor 
sociale huisvesting. Het residu dat overblijft kan, tot op zekere hoogte, gebruikt worden om 
eigen belangen te realiseren.  
 

4.2 Sturing van het publieke belang 
In deze paragraaf staat de wijze waarop de overheid sturing geeft aan het publieke belang na de 
verzelfstandiging centraal. Allereerst komt in paragraaf 4.2.1 de veranderde situatie met 
betrekking tot de toelating en het toezicht aan de orde. Om te blijven voorzien in de 
maatschappelijke doelstelling is het toezicht aanzienlijk anders dan vóór de verzelfstandiging. 
Hierna komt net als in hoofdstuk twee de wet- en regelgeving aan de orde welke is gewijzigd 
door de verzelfstandiging van de woningcorporatiesector. De laatste paragraaf gaat in op de 
wijze waarop de woningcorporaties de woningbouw financieren. Na deze paragraaf is antwoord 
verkregen op de onderzoeksvraag: hoe is de verhouding tussen woningcorporaties en de 
overheid na de verzelfstandiging? De nieuwe structuur voor de sturing van 
woningbouwcorporaties na de verzelfstandiging staat hieronder schematisch weergegeven. Zie 
voor een vergelijking figuur 1.     
 
Figuur 5: Sturing van woningbouwcorporaties na de verzelfstandiging.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.1 Toelating & toezicht 
Toelating 
De toelating is ongewijzigd gebleven. Artikel 70 (oud art. 59) van de herziene Woningwet van 
1991 is nog steeds van toepassing. Daarom is juridisch gezien nog sprake van toegelaten 
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instellingen. De toelating gebeurt op dezelfde wijze als vóór de verzelfstandiging. In de praktijk 
worden nagenoeg geen instellingen meer toegelaten. De laatste instelling is toegelaten op 13 
oktober 2005 in Hilversum (WSW, 2006). Het verschil met vóór de verzelfstandiging is dat er 
een aantal woningcorporaties landelijk actief is. Dit dient overeenkomstig de statuten van de 
woningcorporatie te zijn. De verhouding voor wat betreft de grote mate van afhankelijkheid van 
woningcorporaties ten opzichte van de overheid bij en na de toelating is aanzienlijk verminderd. 
Doordat landelijk gezien in alle regio’s woningcorporaties actief zijn komen er nagenoeg geen 
instellingen meer bij. Uit het verleden blijkt dat een toelating eigenlijk nooit wordt ingetrokken. De 
verzelfstandiging heeft wel grote invloed gehad op het aantal instellingen dat actief is in 
Nederland. De trend na de verzelfstandiging is dat het aantal woningcorporaties afneemt als 
gevolg van fusies. In januari 2005 staan er 478 instellingen geregistreerd bij het WSW.  
   
Toezicht 
Geheel in lijn met de decentralisatie verschuift het externe toezicht op de 
woningbouwcorporaties, na de invoering van het BBSH in 1993, van het Rijk naar de 
gemeenten. Het wordt woningbouwcorporaties verplicht gesteld een activiteitenoverzicht te 
overleggen aan de betreffende gemeente waarin de woningcorporatie werkzaam is. Verder moet 
de woningcorporatie achteraf een door een accountant goedgekeurde jaarrekening, een 
financieel jaarverslag, een volkshuisvestelijk jaarverslag en een prognose inzake de cijfermatige 
kerngegevens bij de gemeente indienen. Door deze maatregelen wordt achteraf vastgesteld of 
de betreffende woningcorporatie handelt in het maatschappelijke belang dat de overheid voor 
ogen heeft.  
Ook wordt elke woningcorporatie verplicht om een Intern Toezichthoudend Orgaan (ITO) in te 
stellen. Tot de verzelfstandiging is geen sprake van een ITO bij afzonderlijke 
woningbouwcorporaties. De invoering van het BBSH is voor de woningbouwcorporaties en de 
koepels het startsein voor een omvangrijke discussie over de bestuursvorm van de 
woningcorporaties. Door de invoering van het BBSH in 1993 is tussen 1992 en 1994 de 
bestuursvorm van 71 procent van de woningbouwcorporaties gewijzigd (De Jager, 1995). De 
zelfstandigheid van woningcorporaties in beleidsmatige en financiële zin nam hierdoor sterk toe. 
Doordat het toezicht vooral repressief is, functioneert het niet zoals gewenst. Daarom geeft de 
staatssecretaris van VROM in juni 1996 aan oplossingen te zoeken voor:  
- een versterking van het externe volkshuisvestelijke toezicht door gemeenten,  
- een versterking van het externe financiële toezicht door het WSW, CFV en inspecties voor de 

volkshuisvesting  
- en een versterking van het interne toezicht door invoering van een accountantsprotocol en 

een gedragscode.  
Ook de Algemene Rekenkamer concludeert in het rapport ‘Toezicht op woningcorporaties’ (TK 
1996, 24871 nr. 2) dat het rijkstoezicht onvoldoende functioneert. Het ministerie van VROM 
heeft weinig inzicht in de prestaties van de woningbouwcorporaties en het toezicht daarop door 
gemeenten (Godfroij & De Jager, 1997). Tot 1997 blijft het vraagstuk van het gebrekkige 
toezicht op de woningcorporatiesector steeds naar voren komen. De rol van gemeente als 
partner in het realiseren van woningbouwprojecten én als toezichthouder blijkt in de praktijk 
moeilijk verenigbaar. Na een wijziging van het BBSH in 1998 verschuift het externe toezicht op 
de woningbouwcorporaties weer van de gemeenten naar het Rijk (Boerema, 2003, Info wonen 
2004). Hierdoor moet het rijkstoezicht beter functioneren. De uitgangspunten van de 
verzelfstandiging blijven overeind, de juiste balans tussen prestaties en toezicht ontbreken nog.  
 

4.2.2 Wet- & regelgeving 
Voordat de verzelfstandiging werkelijkheid is, moeten diverse wetten en regels aangepast 
worden en komen nieuwe wetten tot stand. De verzelfstandigingsoperatie van de 
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woningcorporaties staat ook bekend als de bruteringsoperatie. Zoals gezegd blijft het fundament 
van woningcorporaties als toegelaten instellingen in het belang van de volkshuisvesting 
overeind. De ontwikkelingen staan afgebeeld in figuur 5 en worden daarna toegelicht.   
 
Figuur 6: Ontwikkelingen tussen 1993 en 2006 
Wijzigingen Jaar Verdere toename van de financiële vrijheid en beleidsvrijheid van 

woningcorporaties 
1 1993 Invoering BBSH, verbreding werkterrein van woningcorporaties 

 
2 1993  Beschrijving van taken en werkterrein  

 
3 1993 Vermindering van regels en handelingsvoorschriften 

 
4 1993 Toezicht door gemeente achteraf aan de hand van prestatievelden 

 
5 1995 Invoering Wet balansverkorting, bruteringsoperatie 

 
6 1997 Verplichting activiteitenoverzicht te overhandigen aan gemeente 

 
7 1998 Toezicht van gemeente naar het Rijk  

 
 
Op 1 januari 1993 wordt het BBSH ingevoerd. De eerste verandering is het vervangen van het 
BTIV en het BGSV voor dit nieuwe besluit. Bij de wijzigingen van het BBSH hebben de drie 
uitgangspunten (verzelfstandiging, decentralisering en deregulering) uit de Nota Heerma 
centraal gestaan. De drie genoemde uitgangspunten moeten bijdragen aan minder uitgaven van 
de rijksoverheid aan de volkshuisvesting. ‘Doelstelling van de verzelfstandiging is te komen tot 
meer marktgericht functioneren van woningcorporaties, betere aansluiting bij behoeften van 
regionale markten, grotere slagvaardigheid en een verkleining van de inhoudelijke en financiële 
verantwoordelijkheid van de overheid’ (Godfroij & De Jager, 1997:1). Het huisvesten van de 
doelgroep als sociale doelstelling blijft gehandhaafd. De ordening en het werkterrein is met het 
BBSH gewijzigd.  
Op de tweede plaats wordt in het BBSH een beschrijving van de taken en het werkterrein van de 
woningcorporatiesector opgenomen. Bij het vergelijkbare BTIV bestond deze beschrijving niet. 
In artikel 11 lid 2 van het BBSH staat beschreven wat onder het werkgebied verstaan dient te 
worden: 
- Het bouwen, verwerven bezwaren en slopen van woongelegenheden. 
- Het instandhouden van en het treffen van voorzieningen aan eigen woongelegenheden en 

aan woongelegenheden van derden. 
- Het instandhouden en verbeteren van de direct aan de woongelegenheden grenzende 

omgeving. 
- Het beheren, toewijzen en verhuren van woongelegenheden. 
- Het vervreemden (verkopen) van woongelegenheden. 
- Het aan bewoners verlenen van diensten die rechtstreeks verband houden met de 

bewoning, almede het aan aanstaande bewoners verlenen van diensten die rechtstreeks 
verband houden met het huisvesten van die personen. 

- De werkzaamheden die noodzakelijkerwijs voortvloeien uit het verrichten van de hiervoor 
genoemde werkzaamheden.  

‘Om onduidelijkheden over de interpretatie van deze werkzaamheden te voorkomen is in het 
BBSH gesteld dat alle activiteiten op het gebied van de volkshuisvesting altijd moeten bijdragen 
aan het vervullen van de kerntaken op één of meerdere van de verantwoordingsvelden’ 
(Boerema, 2004:44).  
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Op de derde plaats wordt, in lijn met de deregulering, het aantal regels en 
handelingsvoorschriften aanzienlijk verminderd. Tevens is zoveel mogelijk voorkómen regels op 
te nemen die door lagere overheden uitgewerkt moeten worden. Hierdoor is de zelfstandigheid 
van de woningcorporaties toegenomen.  
Op de vierde plaats wordt een grotere nadruk gelegd op de rol van de gemeente bij de 
werkzaamheden van de woningcorporaties. In lijn met de decentralisatie wordt getracht de rol 
voor de regionale overheid te vergroten. Na de invoering van het BBSH wordt achteraf gekeken 
of woningcorporaties voldoen aan de gemaakte afspraken. Daartoe worden in het BBSH 
prestatievelden opgenomen aan de hand waarvan woningcorporaties bijdragen leveren aan de 
volkshuisvesting. De prestatievelden worden ook wel verantwoordingsvelden genoemd. De 
volgende velden zijn vastgesteld: 
1. Waarborgen van de financiële continuïteit. 
2. Passend huisvesten van de doelgroep. 
3. Kwalitatief in stand houden van het woningbezit. 
4. Betrekken van bewoners bij beleid en beheer. 
5. Bevorderen van de leefbaarheid (toegevoegd sinds 1997). 
6. Huisvesting voor ouderen, gehandicapten en personen die zorg of begeleiding nodig 
 hebben (toegevoegd sinds 2001).  
Ter verduidelijking van de afzonderlijke prestatievelden volgt een korte beschrijving per 
prestatie- of verantwoordingsveld.  
 
1. Waarborgen van de financiële continuïteit. 
Het financiële beleid van de woningbouwcorporaties moet gericht zijn op het waarborgen van de 
financiële continuïteit van de instelling. Voor de lange termijn geldt de continuïteit van de sociale 
huursector als geheel. Door de verzelfstandigde positie van woningbouwcorporaties zijn geen 
gedetailleerde bepalingen opgenomen ten aanzien van de bestedingen. De woningcorporaties 
bepalen zelf wat wenselijk is gezien hun sociale doelstellingen. Verder is het verplicht 
overschotten in te zetten ten behoeve van de volkshuisvesting.  
 
2.  Passend huisvesten van de doelgroep 
Overeenkomstig de doelstellingen van de overheid hebben woningcorporaties als taak het 
huisvesten van de doelgroep. Dit zijn burgers die niet of in onvoldoende mate in staat zijn op 
eigen kracht over passende woonruimte te beschikken. De bestuurlijke en financiële 
inspanningen van de woningcorporaties dienen in eerste instantie gericht te zijn op het bouwen, 
instandhouden, beheren en verhuren van woningen die passend zijn voor deze doelgroep. 
Tevens dient de doelgroep voorrang te krijgen bij de verhuur van goedkope huurwoningen. 
Verder zijn in het BBSH beperkingen opgenomen voor een maximale stichtingskostengrens voor 
nieuwbouwwoningen. Ook het huisvesten van specifieke doelgroepen zoals ouderen en 
gehandicapten komt nu tot uitdrukking in het BBSH.    
 
3. Kwaliteit instandhouden van het woningbezit  
Het bewaken van de kwaliteit van woongelegenheden bij nieuwbouw, woningverbetering en 
onderhoud valt ook onder de verantwoordelijkheid van woningcorporaties. De woningcorporatie 
dient zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de eisen die ter plaatse gesteld worden aan de 
kwaliteit van de woongelegenheden.  
 
4. Betrekken van bewoners bij beleid en beheer 
Er wordt van woningbouwcorporaties verwacht dat zij huurders en overige bewoners betrekken 
bij het beleid en beheer. Als uitgangspunt gelden de regels gesteld in de Wet op het overleg 
huurder verhuurder. Daarin staat aangegeven aan welke eisen een huurdersorganisatie moet 
voldoen. Vervolgens kan aanspraak gemaakt worden op faciliteiten van de verhuurder. 
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Aanvullend bepaalt het BBSH dat ook bewonerscommissies (niet zijnde huurdersorganisaties) 
hun taken kunnen uitoefenen.  
 
5.  Bevorderen van de leefbaarheid. 
Als bouwer en beheerder van woongelegenheden dienen woningcorporaties een bijdrage te 
leveren aan de leefbaarheid van buurten en wijken. Het gaat bij leefbaarheid om de fysieke 
woonomgeving, de woning zelf en het sociale klimaat. Leefbaarheidsactiviteiten mogen alleen 
ontplooid worden in buurten en wijken waar de woningcorporatie woningen in bezit heeft.  
 
6.  Huisvesten van ouderen, gehandicapten en personen die begeleiding nodig hebben.  
Na de wijziging van het  BBSH in 1995 werd door de wetgever invulling gegeven aan de 
verbreding van het werkveld van woningcorporaties. Als gevolg van de vergrijzing is in 
toenemende mate behoefte aan ouderenhuisvesting. Ook voor de woningbouwcorporaties ligt 
hier een taak. Via de tijdelijke woonzorgstimuleringsregeling worden innovatieve projecten 
ondersteund door middel van subsidies van het Rijk.  
 
Het BBSH zorgt ervoor dat woningcorporaties de vrijheid krijgen om hun eigen bedrijfsvoering te 
bepalen (Wolters & Verhage, 2001). De prestatieafspraken op elk van deze prestatievelden die 
gemeenten met woningcorporaties maken kunnen algemeen of concreet van aard zijn. Bij 
algemene afspraken gaat het om intenties van een woningcorporatie met betrekking tot 
bouwactiviteiten. Bij concrete afspraken gaat het om harde cijfers omtrent financiële 
inspanningen. De prestatievelden kunnen gezien worden als kerntaken of kernactiviteiten. De 
veranderde rol van de gemeente brengt met zich mee dat meer invloed uitgeoefend kan worden 
op lokale bouwopgaven. Het bestuurlijke toezicht ligt in eerst instantie bij de gemeente. ‘De 
wijzigingen kunnen het best worden omschreven als een overgang van handelingsvoorschriften 
en preventieve goedkeuringsbevoegdheden naar een sturing op resultaat en meer algemene 
verantwoordingsplicht achteraf van de toegelaten instellingen over de prestaties op het gebied 
van de volkshuisvesting’ (Boerema, 2004:43). 
De vijfde verandering ten opzichte van de geldende wet- en regelgeving van vóór de 
verzelfstandiging is de Wet Balansverkorting. De uitvoering van de financiële verzelfstandiging 
komt met de invoering van deze wet. De bruteringsoperatie maakt onderdeel uit van de 
financiering en wordt in paragraaf 4.2.3 behandeld.  
De zesde verandering heeft betrekking op het opstellen van een activiteitenoverzicht 
overeenkomstig de prestatievelden. Vanaf 1997 zijn woningcorporaties verplicht een 
activiteitenoverzicht te overhandigen aan de gemeente. In het activiteitenoverzicht geeft de 
woningcorporatie inzicht in de voorgenomen activiteiten met betrekking tot de geformuleerde 
prestatie- of verantwoordingsvelden. Per locatie en situatie verschilt de uitwerking en uitvoering 
van de verschillende verantwoordingsvelden. Om problemen in de toekomst te voorkomen 
maken gemeenten en woningcorporaties prestatieafspraken.  
De zevende belangrijke verandering voor de woningcorporatiesector komt in 1998. De 
toezichtstructuur wordt gewijzigd. Vanaf dan komt het toezicht weer bij het Rijk te liggen. 
Daarnaast wordt het belang van prestatieafspraken tussen gemeente en woningcorporaties 
sterk aangezet (Boerema, 2004).  
 

4.2.3 Financiering 
De opgelopen uitgaven aan de volkshuisvesting naar 6,3 miljard euro in 1988 zijn voor de 
overheid aanleiding om flink te bezuinigen. De woningcorporatiesector heeft met behulp van 
subsidies en leningen van de overheid een aanzienlijk (maatschappelijk) vermogen opgebouwd. 
Dit vermogen wordt ingezet om de solidariteit tussen woningcorporaties te behouden en om de 
noodzakelijke verbeteringen aan de woningvoorraad te bekostigen (Brandsen & Helderman, 
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2004). De invulling van de financiële verzelfstandiging vindt plaats voor afzonderlijke 
woningcorporaties maar ook voor de woningcorporatiesector als geheel.  
De risico’s verbonden aan investeringen in de woningmarkt komen in plaats van 
overheidsverantwoordelijkheid onder de verantwoordelijkheid van de woningcorporatiesector. 
Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en het Centraal Fonds voor de 
Volkshuisvesting (CFV) zijn twee onmisbare instanties bij, en na, de verzelfstandiging. De 
positie van het in 1984 in werking gestelde Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) wordt 
versterkt. Doel van het fonds is een verbetering van de financiële betrouwbaarheid van de 
sociale huursector. Het fonds was en is van groot belang voor de financiering van de 
woningbouw door de woningcorporatiesector. Het fonds staat vanaf 1988 garant voor leningen 
die woningcorporaties aangaan op de kapitaalmarkt. De verantwoordelijkheid met betrekking tot 
de financiële risico’s verbonden aan woningbouw komen vanaf dan bij de 
woningcorporatiesector te liggen. De overheid staat niet meer garant en hoeft geen rijksleningen 
meer te verschaffen.  
Naast het WSW, dat dient voor de financiële zelfstandigheid van de woningbouwsector als 
geheel, zorgt het CFV voor de financiële zelfstandigheid van individuele woningcorporaties. Het 
CFV bestaat sinds 1988 en heeft als taak woningcorporaties met ernstige financiële problemen 
te ondersteunen. Voorheen had de rijksoverheid deze taak. Het fonds kan bestaan doordat alle 
woningcorporaties financiële bijdragen storten in het CFV.  
In 1993 worden door het Rijk en woningcorporaties afspraken gemaakt betreffende de nog te 
ontvangen subsidies en uitstaande leningen. De uitstaande leningsverplichtingen worden in een 
keer weggestreept tegen de nog te ontvangen objectsubsidies (Brandsen en Helderman 2004). 
In 1995 treedt de Wet Balansverkorting (Bruteringswet) in werking waarmee definitief invulling 
wordt gegeven aan de (financiële) verzelfstandiging (Wolters en Verhage, 2001). De operatie 
staat bekend als de bruteringsoperatie. Na invoering van de Wet Balansverkorting krijgen de 
woningcorporaties het eigendom in handen van het in het verleden opgebouwde 
maatschappelijk gebonden vermogen in de vorm van woningen. Dit vermogen wordt 
maatschappelijk gebonden genoemd omdat het indirect toekomt aan de samenleving doordat 
het gefinancierd is met behulp van subsidies. De financiële positie van de woningcorporaties is 
hierdoor aanzienlijk versterkt.  
Voor het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) 
betekent dit het wegvallen van de grootste kostenpost. De financiering van de sociale 
huisvesting komt na invoering van deze wet geheel bij de woningcorporaties te liggen. 
Vanaf dan draagt de woningcorporatiesector zelf het volledige risico van haar activiteiten.  
De woningbouwcorporaties dienen zelfstandig of in samenwerking met andere 
woningcorporaties te zorgen voor een sluitende exploitatie. Via matching van taken en middelen 
tussen rijkere en armere woningcorporaties kan de exploitatiebegroting sluitend worden 
gemaakt. 
De voorgaande wijzigingen hebben geleid tot een nieuwe structuur van wet- en regelgeving die 
van toepassing is op de woningcorporatiesector. De nieuwe structuur staat afgebeeld in figuur 7. 
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Figuur 7: Schema wet- en regelgeving van de woningcorporaties na de verzelfstandiging 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naast de genoemde wetten en besluiten zijn diverse regelingen van toepassing. De regelingen 
beschrijven gedetailleerd de wijze waarop bepaalde besluiten uitgevoerd dienen te worden. Bij 
de nieuwe wet- en regelgeving ligt geen nadruk meer op administratieve en financiële 
voorschriften. Zie figuur 2 voor een vergelijking met de oude situatie.  
 

4.3 Verzelfstandiging en eigendomsrechten 
In hoofdstuk twee zijn de ontwikkelingen beschreven die zich hebben voorgedaan in de 
verhouding tussen de overheid en de woningcorporatiesector vóór de verzelfstandiging. In 
hoofdstuk drie is de eigendomsrechtenbenadering uiteengezet die van belang is om de 
verzelfstandiging van publieke diensten te beschrijven. In dit hoofdstuk is de verzelfstandiging 
beschreven en de gevolgen voor de verhouding tussen de overheid en de 
woningcorporatiesector. De verzelfstandiging van woningbouwcorporaties heeft vorm gekregen 
door de afhankelijkheid van de overheid in financiële en beleidsmatige zin te verkleinen. In het 
licht van de eigendomsrechtenbenadering valt af te leiden dat het vergroten van de 
zelfstandigheid van woningcorporaties gepaard gaat met een toename van een aantal 
eigendomsrechten. Hierdoor neemt de afhankelijkheid ten opzichte van de overheid af. De 
afname van de afhankelijkheid zorgt ervoor dat bestuurders van woningcorporaties meer 
autonomie hebben bij het formuleren van beleid, het nemen van beslissingen en de uitvoering 
van activiteiten op het gebied van de volkshuisvesting. De verschillen die van belang zijn van 
vóór en ná de verzelfstandiging staan weergegeven in figuur 8.  
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Financiering en verzelfstandiging van de  
volkshuisvesting  

Ministeriële Regelingen, beleidsregels, uitvoeringsregelingen en beschikkingen 
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Figuur 8: Eigendomsrechten en de mate van verzelfstandiging na 1994 
Aspecten Vóór de verzelfstandiging  Ná de verzelfstandiging 

1994 
Eigendomsrechten 

van 
woningcorporaties  

Mate van 
verzelfstandiging 

Toezicht Preventief door middel van 
handelingsvoorschriften en 
goedkeuringsbevoegdheden 
door de overheid. 

Extern en achteraf door de 
overheid WSW en CFV, 
intern door ITO. 
 

Toename van de 
autonomie voor 
individuele 
woningcorporaties.  

Neemt toe. 

Taak en 
werkgebied  

Alleen sociale huisvesting 
en sociale woningbouw. 

Gelijkstelling met 
commerciële woningmarkt. 
Sociale en commerciële 
woningbouw onder 
vereisten  BBSH en  Ww. 

Gelijke rechten als 
commerciële 
partijen, toename 
van de autonomie.  

Neemt toe onder 
vereisten.  

Financiering  
 

Overheid door middel van 
subsidies, leningen en 
garantstelling. 

Woningcorporaties 
garantstelling door WSW 
revolving fund. 
 

Toegang tot de 
kapitaalmarkt  
Recht op 
vruchtgebruik en  
het verhandelen van 
woningen. 

Neemt toe. 

Recht op 
residu 

Overheid is  
residual claimant. 

Woningcorporatie is 
residual claimant onder 
vereisten van BBSH en Ww.  

Gedeeltelijk recht 
op opbrengsten en 
eigen vermogen.  

Neemt toe onder 
vereisten. 

Exploitatie 
subsidies 

Terugbetalingsverplichting 
van exploitatiesubsidies. 

Géén 
terugbetalingsverplichting 
van exploitatiesubsidies. 

Recht op eigen 
vermogen. 

Neemt toe. 

 
De mate van verzelfstandiging als gevolg van een toename van eigendomsrechten en 
autonomie wordt hieronder toegelicht.  
 
Toezicht 
Het veranderde toezicht op de woningcorporaties gaat gepaard met een afname van de 
afhankelijkheid. In eerste instantie wordt het toezicht gedecentraliseerd naar de gemeente. 
Vanaf 1997 wordt het woningcorporaties verplicht gesteld een activiteitenoverzicht te 
overhandigen aan de gemeente. Aan de hand daarvan beoordeelt de gemeente in hoeverre de 
woningcorporatie handelt overeenkomstig de prestatievelden. Als gevolg van achterblijvende 
prestaties komt het toezicht in 1998 weer bij het Rijk te liggen. Het toezicht vindt plaats door 
toetsing aan de hand van de prestatievelden. Evenals het sturend vermogen is ook het toezicht 
beperkt. Als gevolg van het veranderde toezicht hebben de woningcorporaties veel 
beslissingsvrijheid en neemt de afhankelijkheid met de overheid verder af. De autonomie van 
woningcorporaties neemt toe en weerspiegelt een grote mate van verzelfstandiging. ‘Op welke 
wijze woningcorporaties in de toekomst nog kunnen worden bewogen om hun vermogen in te 
zetten voor maatschappelijke vraagstukken is een heikel politiek en bestuurlijk punt geworden’ 
(Brandsen en Helderman, 2004:88).  
 
Taak en werkgebied 
In 1976 worden de sociale huurmarkt en de commerciële huurmarkt gelijkgesteld. De 
gelijkstelling met particuliere verhuurders geeft woningcorporaties toegang tot commerciële 
markten. Door de gelijke rechten van woningcorporaties met particuliere verhuurders neemt de 
autonomie toe. Met de komst van het BBSH in 1993 wordt het werkgebied uitgebreid. In het 
besluit worden prestatievelden opgenomen aan de hand waarvan woningcorporaties activiteiten 
ontplooien. De overheid legt een grotere verantwoordelijkheid bij de woningcorporatiesector. 
Naast het bouwen, beheren en verhuren van woningen krijgen de woningcorporaties als extra 
taak een brede zorg voor het wonen. Hieronder valt niet alleen het bevorderen van de 
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leefbaarheid van buurten en wijken maar ook het huisvesten van ouderen, gehandicapten en 
personen die zorg of begeleiding nodig hebben. De verbreding van het werkgebied van 
woningcorporaties betekent een aanzienlijke toename van de autonomie. Waar vóór de 
verzelfstandiging uitgebreide handelingsvoorschriften en goedkeuringbevoegdheden van kracht 
zijn, is nu sprake van een aanzienlijke ruimte voor wat betreft het formuleren van beleid en de 
uitvoering van volkshuisvestelijke activiteiten. De beperking die de overheid stelt is dat de 
activiteiten passen binnen de gestelde prestatievelden. ‘Het BBSH is een vorm van 
kaderregelgeving, die vooral bepaalt wat woningcorporaties wel of niet mogen doen en 
daarbinnen veel ruimte voor interpretatie laat’ (Brandsen en Helderman, 2004:88). De 
prestatievelden zijn nauwelijks geoperationaliseerd waardoor het sturend vermogen van het 
BBSH beperkt is. Hierdoor neemt de autonomie toe en komen de woningcorporaties verder op 
afstand van de overheid te staan. De sterke afname van de afhankelijkheid tussen de overheid 
woningcorporaties weerspiegelt een grote mate van verzelfstandiging (Künneke, 1991).   
 
Financiering  
In 1988 worden de Woningwetleningen afgeschaft om de uitgaven aan de volkshuisvesting te 
verminderen. De woningcorporaties krijgen toegang tot de kapitaalmarkt waarmee de uitgaven 
aan de volkshuisvesting wordt gefinancierd. Vanaf 1988 staat het WSW in plaats van de 
overheid garant voor financiële verplichtingen die woningcorporaties aangaan op de 
kapitaalmarkt.  De toegang tot de kapitaalmarkt betekent een toename van eigendomsrechten 
en is tevens op te vatten als een vorm van verzelfstandiging (Künneke, 1991).  
De definitieve verzelfstandiging komt met de invoering van de Wet balansverkorting in 1994. 
Vanaf dan houdt de financiële relatie tussen overheid en woningcorporaties op te bestaan. Met 
het in het verleden opgebouwde vermogen dient de woningbouwsector te voorzien in de 
maatschappelijke doelstellingen. Voor de sanering en de garantstelling van woningcorporaties 
komen het WSW en het CFV in plaats van de overheid. Beide instellingen plaatsen de overheid 
op afstand van de woningcorporaties. De woningcorporaties zijn zelf verantwoordelijk voor de 
baten en lasten van volkshuisvestelijke activiteiten. De transformatie van de woningbouwsector 
in een revolving fund is een vergaande vorm van verzelfstandiging. In financiële zin bestaan 
geen relatie meer met de overheid. 
 
Recht op residu 
Om een revolving fund te laten functioneren is het nodig dat de woningcorporaties tevens 
residual claimant zijn. Na de bruteringsoperatie heeft de woningbouwsector naast het recht van 
vruchtgebruik ook het recht woningen te verhandelen. Beide eigendomsrechten en het recht van 
toegang tot de kapitaalmarkt zijn volgens Künneke te vergelijken met particulier eigendom en 
zetten aan tot zorgvuldig en efficiënt gedrag binnen de gestelde randvoorwaarden en vereisten 
die voortvloeien uit de Woningwet en het BBSH. Het bestaan van de bestemmingsplicht en de 
prestatievelden kunnen gezien worden als een beperking van het recht op incentives en 
prikkels. Zoals in paragraaf 4.1.2 is toegelicht kan de woningcorporatie ná de verzelfstandiging 
gezien worden als een semi residual claimant. De rechten van particulier eigendom zijn te 
vergelijken met de rechten van woningcorporaties, met een aantal vereisten, en duidt op een 
vergaande vorm van verzelfstandiging (Künneke, 1991).    
 
Exploitatiesubsidies 
In datzelfde jaar wordt de terugbetalingsverplichting van exploitatieoverschotten afgeschaft. 
Hierdoor krijgen woningcorporaties het recht om eigenvermogen op te bouwen. Efficiënt en 
zorgvuldig handelen wordt beloond. Het recht op de vorming van eigenvermogen is een 
eigendomsrecht dat is op te vatten als een vorm van verzelfstandiging (Künneke, 1991).  
 



 48 

4.3.1 Gevolgen van de verzelfstandiging door de uitbreiding van eigendomsrechten 
Vanuit de theorie valt af te leiden dat incentives of prikkels aanzetten tot zorgvuldig en efficiënt 
gedrag. Om dat te bereiken is het nodig dat de woningcorporaties de beschikking krijgen over 
het vermogen en de opbrengsten van activiteiten. Extra inspanningen, zorgvuldig en efficiënt 
handelen genereren hogere opbrengsten die ten goede komen aan de woningcorporaties.   
De overheid wil de kosten verlagen door geen subsidies en leningen meer te verstrekken aan 
woningbouwcorporaties. Met het opgebouwde vermogen in de vorm van woningen kan de 
woningcorporatiesector voorzien in sociale woningbouw. Met de opbrengsten van commerciële 
activiteiten worden de tekorten die gepaard gaan met sociale huisvesting opgevangen. Volgens 
dit revolving fund principe is het nodig dat woningbouwcorporaties het recht krijgen over dit 
vermogen en het recht op de extra opbrengsten van activiteiten. De eigendomsrechten worden 
uitgebreid of versterkt. Met het usus fructus recht plukken woningcorporaties de vruchten van de 
verhuur van woningen. De huuropbrengsten en exploitatieoverschotten hoeven niet meer aan de 
overheid afgedragen te worden. Met het abusus recht wordt het mogelijk de woningen te 
verhandelen. Ook deze opbrengsten kunnen de woningcorporaties zelfstandig besteden. 
Hiermee worden de woningcorporaties residual claimant. In hoeverre sprake is van residual 
claimant valt te betwisten vanwege het bestaan van de bestemmingsplicht en de eisen die 
gesteld worden in het BBSH overeenkomstig de prestatievelden. Eerder is dus sprake van een 
beperkt recht op de opbrengsten en het vermogen van volkshuisvestelijke activiteiten. Door de 
toename van eigendomsrechten nemen de financiële en bestuurlijke vrijheid van 
woningcorporatie aanzienlijk toe. Deze ruimte zal benut worden om eigen belangen na te 
streven. Door de veranderingen is preventief toezicht en detailsturing door de overheid niet meer 
mogelijk. Het toezicht door de overheid vindt achteraf plaats.  
Woningcorporaties zijn (tot op zekere hoogte) vrij om te beslissen op welke wijze middelen 
ingezet worden. Als maatschappelijk ondernemer en residual claimant zullen zij streven naar 
investeringen die de hoogste baten opleveren. De toegenomen vrijheid zal mede gebruikt 
worden om de belangen van de woningcorporatie binnen de gestelde randvoorwaarden zoveel 
mogelijk te behartigen. De randvoorwaarden, in het belang van de volkshuisvesting, zijn zeer 
ruim. De vrijheid met betrekking tot het nastreven van eigen doelen is daardoor goed mogelijk. 
Op 1 november 2006 komt de minister met de ‘Toekomstverkenning Stedelijke Vernieuwing’. 
Daarin stelt de minister dat het aantal achterstandswijken gestaag groeit en dat de prestaties 
van woningcorporaties achterblijven bij de maatschappelijke doelen. De oorzaak is gelegen in 
het feit dat woningcorporaties te weinig investeren in deze wijken. Investeren in betere wijken is 
voor woningcorporaties interessanter. Samen met gemeente, rijksoverheid en particuliere 
investeerders moeten woningcorporaties een plan maken voor oplossen van de problemen in de 
inmiddels 140 probleemwijken. Door de problemen wordt duidelijk dat het toezicht door de 
overheid op de woningcorporaties tekortschiet.  
 

4.4 Conclusie 
De uitbreiding van het aantal eigendomsrechten bepaalt de mate van verzelfstandiging. Na de 
bruteringsoperatie in 1994 heeft de woningbouwcorporatie recht op het residu van activiteiten en 
is daarmee residual claimant. Vanaf dan zijn woningcorporaties door middel van het revolving 
fund zelf verantwoordelijk voor de baten en lasten met betrekking tot de volkshuisvestelijke 
activiteiten. De verzelfstandiging heeft echter geleid tot een toename van het aantal 
achterstandswijken en achterblijvende prestaties.  
Het doel van de overheid is de leefbaarheid van buurten en wijken te bevorderen. De overheid 
wil dit publieke belang borgen en de woningcorporaties sturen naar het vergroten van sociale 
huisvestingsactiviteiten. Daarvoor is het nodig dat het toezicht door de overheid op de 
woningcorporaties anders vorm krijgt. Om ervoor te zorgen dat woningcorporaties blijven 
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voorzien in de maatschappelijke doelstellingen komt de overheid in 2005 met een nieuw bestel. 
De eigenschappen die horen bij de woningcorporatie als residual claimant moeten worden 
verminderd. Dit leidt tot een verscherpt toezicht en een afzwakking van eigendomsrechten.  
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5 De ontwikkelingen bij de woningcorporatiesector en de overheid na de 
 verzelfstandiging tot 2007 
 
Hoofdstuk vijf gaat verder in op de ontwikkelingen van en de verhouding tussen 
woningcorporaties en de overheid na 1994. Het huidige arrangement staat als gevolg van het 
gebrekkige toezicht en achterblijvende resultaten ter discussie. Eind 2005 komt de minister met 
haar visie op de toekomst van de woningcorporatiesector.  
Klijn typeert de ontwikkelingen met betrekking tot de verzelfstandiging van de 
woningcorporatiesector als een ‘stille revolutie’ (Klijn, 1995). Stil omdat weinig aandacht wordt 
geschonken aan de ontwikkelingen die zich voordoen. Een revolutie omdat de fundamenten van 
het oude stelsel verdwijnen. De verhouding tussen overheid en woningcorporaties is aanzienlijk 
veranderd. Allereerst speelt de rijksoverheid slechts een marginale rol. Uit het rapport 
‘Volkshuisvesting in de jaren negentig’ valt af te leiden dat deze rol in toenemende mate 
kaderstellend, voorwaardenscheppend en ordenend wordt, in plaats van sturend (MVROM, 
1989). Ten tweede zijn woningcorporaties geheel verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering. 
Inmiddels ruim een decennium verder kan de vraag gesteld worden of de verzelfstandiging 
werkelijk zo geruisloos is verlopen en of de fundamenten werkelijk veranderd zijn. Wat de 
fundamenten betreft is dat zeker het geval. De verhouding tussen partijen is zowel in bestuurlijke 
als in financiële zin niet te vergelijken met de situatie van vóór de verzelfstandiging. Van een 
geruisloze situatie was misschien sprake in de eerste jaren na de definitieve financiële 
verzelfstandiging in 1994. In de media, bij het ministerie van VROM, bij de woningcorporaties, bij 
Aedes en bij onderzoekers vindt in toenemende mate de discussie plaats over de werking van 
het volkshuisvestelijke bestel en de gevolgen van de verzelfstandiging. De woningcorporatie als 
maatschappelijk ondernemer brengt een nieuwe problematiek met zich mee. Er bestaat vooral 
onduidelijkheid over welke activiteiten geoorloofd zijn en welke niet. De rijksoverheid wil 
voorkomen dat maatschappelijk vermogen weglekt en dat de sociale taak daardoor onvoldoende 
geborgd wordt. Daarnaast vindt een verschuiving plaats van de volkshuisvestelijke 
aandachtspunten. Welke ruimte moet de woningbouwsector worden gegeven zodat ook 
commerciële activiteiten plaats kunnen vinden? In paragraaf 5.1 eerst in het kort de 
ontwikkelingen bij de woningcorporatiesector na de verzelfstandiging. In paragraaf 5.2 komen de 
ontwikkelingen bij de overheid aan bod. Ter illustratie van de problematiek rond toegestane 
activiteiten van woningcorporaties wordt in paragraaf 5.3 een beschrijving gegeven van de 
casus Servatius. Paragraaf 5.4 geeft een beschrijving van het geschil tussen de minister en 
Servatius. Het hoofdstuk sluit af met een conclusie. Daarmee wordt onderzoeksvraag drie 
beantwoord, welke ontwikkelingen bij woningcorporaties en de overheid hebben zich 
voorgedaan na de verzelfstandiging van 1994 tot 2007?  
 

5.1 De ontwikkelingen bij woningbouwcorporaties na de verzelfstandiging 
Na de verzelfstandiging zijn de verhoudingen tussen overheid en woningcorporaties totaal 
anders. Naast veranderingen op het beleidsmatige vlak is op het financiële vlak eigenlijk alles 
veranderd. De woningcorporaties hebben veel keuzevrijheid bij de inzet van middelen. Deze 
paragraaf geeft een korte beschrijving van de sectorbrede ontwikkelingen na 1994.  
Na de verzelfstandiging valt een verschuiving te constateren van het werkgebied. Naast het 
bouwen, beheren en verhuren van woningen in de sociale huursector houdt de hedendaagse 
woningcorporatie zich bezig met commerciële activiteiten. Deze activiteiten bestaan onder 
andere uit verhuur en verkoop van woningen bestemd voor personen buiten de doelgroep. Uit 
het BBSH valt op te merken dat het werkterrein is verbreed van alleen het verzorgen van sociale 
huisvesting naar woonmaatschappelijk werk en het bevorderen van de leefbaarheid. Onderdeel 
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van het woonmaatschappelijke werk is een bredere zorg voor huisvesting van ouderen en 
gehandicapten en personen die zorg of begeleiding nodig hebben. Voorbeelden zijn 
ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, opvanghuizen voor gehandicapten of personen die sociale 
of psychische problemen hebben en niet zelfstandig kunnen wonen. In het BBSH heeft de 
wetgever zes prestatievelden aangegeven waarbinnen woningcorporaties werkzaam dienen te 
zijn. De prestatievelden laten bewust veel ruimte open voor de interpretatie ervan. In de praktijk 
geldt: zolang activiteiten met volkshuisvesting te maken hebben valt het juridisch gezien binnen 
het BBSH. Het huisvesten van de doelgroep blijft uiteraard de belangrijkste doelstelling.  
De eerste ontwikkeling die opvalt na de verzelfstandiging is het grote aantal fusies tussen 
woningcorporaties. Het verschil in de vermogenspositie tussen woningcorporaties bleek 
dusdanig groot te zijn dat fusies onvermijdelijk zijn. Kleine vaak arme woningcorporaties fuseren 
met grote en vaak rijkere woningcorporaties (Van der Schaar, 2006). Hierdoor is een afname te 
constateren in het aantal toegelaten instellingen. Vooral in de eerste jaren na de 
verzelfstandiging blijft de woningbouwproductie in sommige regio’s achter door armlastige 
woningcorporaties.  
De tweede ontwikkeling is de professionalisering van de woningcorporatiesector (Van der 
Schaar, 2006). Binnen de woningbouwsector is ruim aandacht voor verdere professionalisering 
van medewerkers en organisatie. Vanuit VROM en Aedes wordt deze trend toegejuicht. Binnen 
de woningbouwsector wordt in toenemende mate geïnvesteerd in opleiding en ontwikkeling van 
medewerkers, een betere administratieve organisatie en in betere externe communicatie.  
De uitvoering van commerciële activiteiten is de derde ontwikkeling binnen de 
woningcorporatiesector. Als zelfstandig opererende organisaties die zelf verantwoordelijk zijn 
voor de (financiële) continuïteit wordt de concurrentie aangegaan met bestaande 
projectontwikkelaars. Steeds vaker wordt de woonconsument centraal gesteld en wordt gewerkt 
vanuit de gedachte van een vraagmarkt. De behoeften en wensen van de uiteindelijke bewoner 
of koper staan centraal.  
De behoefte van de woningcorporatiesector naar betere prestaties, efficiënter werken en meer 
transparantie houdt nauw verband met het voorgaande en valt aan te merken als de vierde 
ontwikkeling. Aedes heeft hiervoor de zogenaamde ‘Aedes code’ (gedragscode) opgesteld. In 
de toekomst wordt van toegelaten instellingen verwacht te handelen volgens deze code. Het 
werken volgens de code moet bijdragen aan efficiëntie en transparantie. Daarnaast moet de 
code bijdragen aan een betere relatie tussen huurders en de overheid. Inmiddels wordt de code 
herzien en bijgesteld.  
Voor commerciële activiteiten worden veelal aparte vennootschappen opgericht (Bijsterveld, 
2005). De vrijstelling van de vennootschapsbelasting voor woningcorporaties geldt per 1 januari 
2007 niet meer voor commerciële activiteiten. De vastgoed- en ontwikkelingstak draagt 
gewoonlijk dezelfde naam en is vaak gehuisvest in hetzelfde gebouw als de bestaande 
woningbouwvereniging. Door de nieuwe rechtspersoon kan duidelijk onderscheid gemaakt 
worden tussen de van oudsher sociale activiteiten en commerciële activiteiten. Dit is de vijfde en 
tevens laatste ontwikkeling die zich heeft voorgedaan bij woningcorporaties.  
 

5.2 De ontwikkelingen bij de overheid na de verzelfstandiging 
De ontwikkelingen van de woningcorporatiesector zijn bij de overheid niet onopgemerkt 
gebleven. De vrijheid van bestuurders en een verruiming van het werkgebied maken de sturing 
van woningcorporaties door de overheid ingewikkelder. De ontwikkelingen zorgen voor 
spanningen in de verhouding tussen de woningcorporatiesector en de overheid. Het is 
onduidelijk waar de grens ligt over wat wel en niet geoorloofd is bij de inzet van middelen. Op 12 
december 2005 informeert de minister per brief de Tweede Kamer over het voornemen van een 
nieuw arrangement. Dit arrangement moet ervoor zorgen dat woningcorporaties voldoende 
ruimte wordt gegeven bij de inzet van middelen. Een betere sturing van de 
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woningcorporatiesector vormt de belangrijkste reden voor een nieuw arrangement. Naast de 
maatschappelijke doelstellingen uit het nieuwe arrangement dient tevens ruimte te zijn voor 
commerciële activiteiten. Daarnaast moet het voldoende duidelijkheid bieden ten aanzien van de 
volkshuisvestelijke taak. Na invoering van een nieuw arrangement moet sprake zijn van een 
juiste balans tussen de sturing en vrijheid van woningcorporaties.  
 

5.2.1 De Grote Beweging 
Sinds begin 2004 wordt tussen VROM en Aedes hevig gediscussieerd over nieuwe afspraken 
met betrekking tot het maatschappelijk ondernemersschap voor woningcorporaties. De discussie 
concentreert zich op het huurbeleid, de herziening van het BBSH en de investeringscondities 
voor woningcorporaties. Dit streven naar een nieuw arrangement en nieuwe afspraken staat ook 
wel bekend als ‘De Grote Beweging’. De minister heeft zich uitvoerig laten adviseren door onder 
andere de Commissie De Boer welke onderzoek heeft gedaan naar een nieuw bestel voor 
woningcorporaties (De Boer, 2005). Binnen Aedes heeft de commissie Sas onderzoek gedaan 
naar de maatregelen die nodig zijn om het vertrouwen van de overheid en burgers terug te 
winnen (Aedes, 2005). Ook in de Tweede Kamer zijn de achterblijvende prestaties van de 
woningcorporaties opgevallen. De Tweede Kamer geeft opdracht tot nader onderzoek om een 
oplossing te vinden voor de problematiek. Het rapport van Conijn gaat nader in op duidelijkere 
afspraken tussen woningcorporaties en overheid (Conijn, 2005). De VROM-raad komt ook in 
2005 met een advies, dat luidt: ‘Woningcorporaties aan zet’. Hierin worden de genoemde 
rapporten samengevat en van commentaar voorzien. Kernwoorden zijn transparantie en 
maatschappelijke verantwoording (VROM-raad, 2005). Op basis van voorgaande adviezen en 
rapportages komt de minister met een nieuw arrangement voor de toekomst van 
woningcorporaties. 
 

5.2.2 Beleidsvisie toekomst woningcorporaties 
Het ministerie van VROM heeft de eindverantwoordelijkheid over de woningbouwcorporaties. Op 
12 december 2005 presenteert de minister in een brief aan de Tweede Kamer de ´Beleidsvisie 
toekomst woningcorporaties´. De belangrijkste doelen zijn: het zekerstellen van de prestaties 
van de woningcorporaties en de inzet van hun maatschappelijk gebonden vermogen, alsmede 
het vergroten van de ruimte voor maatschappelijk ondernemerschap van woningcorporaties. De 
minister stelt een systeem van ‘checks and balances’ voor om de gewenste maatschappelijke 
prestaties tot stand te brengen. Dit systeem heeft betrekking op het interne en externe toezicht, 
de relatie met stakeholders, visitatie en benchmarking van woningcorporaties.  
De minister van VROM komt met twee argumenten voor een nieuw arrangement voor de 
woningcorporatiesector zodat de ‘noodzakelijke balans’ tussen vrijheid en sturing gevonden kan 
worden. Het eerste argument heeft betrekking op de achterblijvende prestaties van 
woningcorporaties. De doelstelling is nog steeds het huisvesten van mensen met lagere 
inkomens in kwalitatief goede woningen. Daarbij is het uitgangspunt van de minister dat 
woningcorporaties de doelstelling hebben te investeren in woningbouw en herstructurering. De 
minister is van mening dat de investeringen van woningcorporaties op het gebied van 
woningbouw en herstructurering achterblijven bij de verwachtingen en mogelijkheden (Dekker, 
2005). Zeker gezien het vermogen dat woningcorporaties voor dergelijke prestaties tot hun 
beschikking hebben. Met name dit aspect van het arrangement tussen woningcorporaties en de 
overheid moet vernieuwd worden. Bij de invulling van een nieuw arrangement wil de minister 
tegelijkertijd zoveel mogelijk ruimte bieden voor maatschappelijk ondernemerschap. Meer ruimte 
zou van grote betekenis kunnen zijn voor het oplossen van concrete problemen in lokale en 
regionale situaties (SER, 2005). De woningcorporatie dient verantwoording af te leggen over de 
prestaties aan de gemeente, huurders en andere belanghebbenden. Volgens de minister is dat 
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de kern van verantwoordelijkheid en zelfsturing van een maatschappelijke onderneming. Meer 
prestaties en meer ruimte vormen de argumenten voor een nieuw arrangement tussen overheid 
en woningcorporaties.  
 
De missie van woningbouwcorporaties 
Het ontbreken van voldoende woonruimte en de brede problematiek in de oude stadswijken, 
overeenkomstig de bredere doelstelling van woningcorporaties, maakt volgens de minister een 
nieuwe missie noodzakelijk. De missie zoals die nu is vastgelegd in het BBSH is, volgens de 
minister, teveel een opsomming van prestatievelden en activiteiten geworden. De nieuwe missie 
luidt als volgt: De missie van woningcorporaties is brede zorg voor het wonen. Het gaat daarbij 
om een goede huisvesting en de aanpak van wijken gericht op een evenwichtige 
woonsamenstelling en een goede woonkwaliteit. Om dit te realiseren mogen 
woningbouwcorporaties een scala aan activiteiten ontplooien. Hierdoor ontstaat meer ruimte om 
met maatwerk optimaal invulling te geven aan de lokale opgaven.  
 
Huisvesting 
Volgens de minister maakt de verantwoordelijkheid van woningcorporaties voor goede 
huisvesting onderdeel uit van de brede zorg voor het wonen. Hierbij gaat het als vanouds 
allereerst om de aandachtsgroep. Daarnaast is sprake van doelgroepen met specifieke 
woonbehoeften of woonproblemen. Deze blijven buiten beschouwing aangezien het niet relevant 
is voor dit onderzoek. Verder benadrukt de minister dat het een groot goed is dat 
woningbouwcorporaties ook huishoudens huisvesten die niet tot de doelgroep behoren. Dit is 
het geval in vooral oude stadswijken en blijft expliciet onderdeel van de missie aangezien het de 
leefbaarheid bevordert.  
 
Herstructurering 
Het deel van de missie betreft hier de aanpak van wijken door woningcorporaties. Die aanpak is 
drieledig; herstructurering, sociale activiteiten en nieuwbouw vormen samen de eisen die de 
overheid stelt aan activiteiten van woningcorporaties. Bij nieuwbouw gaat het zowel om 
goedkope als duurdere huurwoningen en koopwoningen. Daarnaast gaat het om toegankelijke 
woningen. Een kwalitatief breed spectrum aan fysieke woonvormen.  
 
De missie bepaalt welke activiteiten zijn toegestaan 
Vanuit het oogpunt van het behoud van maatschappelijk gebonden vermogen en het voorkómen 
van het weglekken daarvan blijft de minister grenzen stellen aan de reikwijdte van de activiteiten 
van woningcorporaties. ‘Alleen die activiteiten die in relatie staan tot het realiseren van de missie 
zijn toegestaan’. ’In de huidige situatie worden de toegestane activiteiten begrensd door de 
formulering dat de activiteiten van de woningcorporatie ten minste een substantieel en causaal 
verband met het wonen van de aandachtsgroep moet hebben’ (Dekker, 2005:7). Die 
aandachtsgroep bestaat uit het deel van de bevolking met lage inkomsten die moeite hebben 
met het vinden van passende woonruimte. Het huisvesten van personen buiten de 
aandachtsgroep bevordert een goede woonkwaliteit en maakt onderdeel uit van de missie. 
Vooraf hoeft geen goedkeuring gevraagd te worden, wel verwacht de minister een gedegen 
verantwoording achteraf.  
 
Doelstellingen van de woningcorporaties 
De eerste doelstelling van woningcorporaties is de primaire toewijzing van gereguleerde 
huurwoningen aan de aandachtsgroep. De tweede doelstelling is het investeren in woningbouw 
en herstructurering. De minister wijst erop dat deze doelstellingen voor alle woningcorporaties 
relevant zijn. Regionaal kan de uitvoering verschillen.  
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Uitvoering op lokaal niveau.  
De uitvoering van de volkshuisvestingstaak zal plaatsvinden op basis van afspraken tussen 
gemeenten en woningcorporaties. In een hoofdlijnenbrief heeft de minister aangegeven hoe het 
proces tussen partijen eruit dient te zien om tot afspraken te komen. Daarvoor zijn de volgende 
stappen opgenomen.  

1. Het Rijk geeft regionaal gekwantificeerde (woningbouw)doelstellingen. 
2. De gemeente stelt een woonvisie met een investeringsplan op met gekwantificeerde 

investeringen en prioriteiten. 
3. De woningcorporatie doet een concreet bod op de gemeentelijke visie met het oog op 

een prestatiecontract. 
4. Worden partijen het niet eens dan volgt bemiddeling. 
5. Komen partijen er dan nog niet uit, dan neemt de minister haar verantwoordelijkheid, met 

als uitgangspunt de gemeentelijke woonvisie met het investeringsplan en als belangrijk 
criterium de investeringsdoelstelling van de betreffende woningcorporatie, gebaseerd op 
een transparante berekeningsmethode van de investeringsruimte per woningcorporatie. 

6. Is de door de gemeente geformuleerde opgave redelijk en passend binnen de 
investeringsdoelstelling, dan kan de minister sancties opleggen jegens de 
woningcorporatie (aanwijzing, bewindvoerder e.d.), die ertoe strekken dat de 
woningcorporatie alsnog voldoende investeert. 

7. Stelt de gemeente in haar woonvisie onredelijke eisen, dan spreekt de minister het 
gemeentebestuur daarop aan (Dekker, 2005). 

 
Sociale- versus commerciële activiteiten 
In de ‘Beleidsvisie toekomst van woningcorporaties’ tracht de minister regels op te stellen in het 
onderscheid tussen sociale en commerciële activiteiten (Dekker, 2005). De nieuwe regelgeving 
hieromtrent moet zo genoemd ‘Europa-proof’ zijn waar het staatssteun betreft. Dit wil zeggen dat 
van staatssteun geen sprake kan zijn wanneer commerciële activiteiten plaatsvinden. Tevens 
zal dit het ‘level playing field’ tussen woningcorporaties en commerciële partijen vergroten. De 
minister wijst erop dat de woningcorporatie een niet-winstbeogende instelling is met een 
maatschappelijke doelstelling. Dit is een wezenlijk verschil met bijvoorbeeld een winstbeogende 
belegger in vastgoed. Om die reden maakt een scheiding van projecten met en zonder 
staatsteun niets uit voor de geformuleerde doelstelling, het investeren in woningbouw en 
herstructurering. Met het onderscheid wordt staatssteun aan commerciële activiteiten 
voorkomen.   
Activiteiten waarbij staatssteun is toegestaan: 

1. de bouw, de verhuur, het onderhoud, de renovatie en de eventuele verkoop (al dan niet) 
onder voorwaarden van huurwoningen in het gereguleerde gebied, dus de huurwoningen 
die primair worden toegewezen aan de door de minister aangegeven aandachtsgroep 
van huishoudens met een inkomen tot circa 33.000 euro, 

2. de activiteiten in de zin van het bevorderen van de leefbaarheid en woonkwaliteit voor 
zover die betrekking hebben op gereguleerd woningbezit, 

3. de bouw, de verhuur, en het onderhoud van maatschappelijk onroerend goed, bestemd 
voor instellingen met een sociale taak, zoals brede scholen, welzijnsgebouwen, 
zorgsteunpunten en meer.  
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Activiteiten waarbij staatssteun niet is toegestaan: 
1. de bouw, de verhuur, het onderhoud, de renovatie en de eventuele verkoop van 

huurwoningen buiten het gereguleerde gebied. Dat omvat in deze definitie van 
activiteiten zonder staatssteun zowel het overgangsgebied als het geliberaliseerde 
gebied, 

2. de activiteiten in de zin van het bevorderen van de leefbaarheid en woonkwaliteit voor 
zover die betrekking hebben op niet-gereguleerd woningbezit of bezit van derden 

3. de bouw en de verhuur en dergelijke van onroerend goed met een commerciële 
bestemming zoals winkel- en bedrijfsruimten, 

4. de bouw en verkoop van koopwoningen, 
5. activiteiten die de woningcorporatie uitvoert voor anderen dan de eigen huurders zoals 

het onderhoud voor een vereniging van eigenaren (Dekker, 2005). 
Verder regelt de minister een aantal zaken voor wat betreft de borging van het WSW en de 
steun van het CFV aan commerciële activiteiten. De toegang tot de kapitaalmarkt moet onder 
dezelfde voorwaarden geschieden als marktpartijen. Als laatste punt blijven winsten die ontstaan 
zijn uit commerciële activiteiten beschikbaar voor sociale huisvesting. Op deze manier zou op 
effectieve wijze kruissubsidiëring voorkomen moeten worden. Om een adequate scheiding 
tussen commerciële en sociale activiteiten te bewerkstelligen wordt beoogd een juridisch 
onderscheid te maken. Wanneer een duidelijke scheiding bestaat kan voor de commerciële 
activiteiten de vrijstelling voor de vennootschapsbelasting afgeschaft worden. De 
accountantscontrole en de accountantsverklaring zullen tevens deel uitmaken van de 
transparantie met betrekking tot de verschillende activiteiten in relatie tot staatssteun. De 
minister wil de ondernemingsruimte voor woningcorporaties vergroten door 
dochterondernemingen zonder begrenzing van hun werkdomein toe te staan. Weliswaar onder 
strikte voorwaarden waarbij geen sprake mag zijn van staatssteun zodat maatschappelijk 
gebonden vermogen niet kan weglekken. Er bestaat slechts financieel toezicht tussen moeder 
en dochter. De dochter kan alle activiteiten ontplooien die een vrije ondernemer zijn toegestaan. 
De activiteiten worden door de minister niet begrensd door de Nederlandse grens. Hieronder zal 
allereerst het systeem van ‘checks and balances’ uiteen worden gezet.  
 
Governance en toezicht 
De ontwikkeling voor wat betreft de sturing en het toezicht op de publieke taak, en daarmee het 
bereiken van de gewenste maatschappelijke prestaties, komt steeds meer bij de 
woningcorporaties zelf te liggen. De primaire verantwoordelijkheid voor het functioneren van de 
woningcorporatiesector ligt bij de instellingen zelf. In deze nieuwe verhouding is een goede  
‘governance’ (bestuur van de woningcorporatie) primair een taak voor de woningcorporaties 
waarbij voldoende ‘checks and balances’ ingebouwd moeten worden. (Dekker, 2005). Op die 
manier kunnen de gewenste maatschappelijke doelstellingen bereikt worden. De minister wil dat 
belanghebbenden serieus worden genomen en dat inhoud wordt gegeven aan horizontale 
verantwoording. Onafhankelijke visitatie en benchmarks moeten op een niet-vrijblijvende manier 
gebruikt worden. Verder dient het interne toezicht verder geprofessionaliseerd te worden. Daar 
waar nodig zullen aanvullende randvoorwaarden geformuleerd worden.   
De minister vat het interne toezicht als volgt samen: 
‘Ik verwacht van professioneel intern toezicht dat het zich kritisch opstelt ten aanzien van het 
voldoende volkshuisvestelijk presteren van de woningcorporatie in goede afstemming met de 
gemeente, de huurders en andere stakeholders, wakend over de financiële continuïteit en over 
weglek van maatschappelijk gebonden vermogen, borgend dat de woningcorporatie rechtmatig 
handelt, zich correct verantwoordt en codes naleeft’ (Dekker, 2005:16).  
De minister vat de ontwikkelingen met betrekking tot belanghebbenden als volgt samen: 
‘Ik verwacht uitdrukkelijk van de woningcorporaties dat zij zich richten op de maatschappelijke 
omgeving waarin zij werkzaam zijn. Stakeholders of belanghebbenden uit die omgeving moeten 
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de prestaties van de woningcorporaties kunnen beïnvloeden’ (Dekker, 2005:17). Dit betreft 
allereerst de gemeente, maar ook huurders, instellingen voor onderwijs, zorg en welzijn en 
overige belanghebbenden. Essentieel is dat de woningcorporaties zich verantwoorden over wat 
zij met hun financiële middelen gedaan hebben en gaan doen om maatschappelijke 
doelstellingen te realiseren. De verwachtingen van de minister zijn helder, de controle aan de 
hand van toetsbare criteria ontbreekt. Net als bij het BBSH worden de richting en verwachtingen 
aangegeven, concrete criteria ontbreken waardoor enige ruimte en vrijblijvendheid blijven 
bestaan.   
Naast het interne toezicht en de relatie met stakeholders noemt de minister visitatie en 
benchmarks als onderdeel van het systeem van ‘checks and balances’. De visitatie en 
benchmark zou moeten gebeuren door een onafhankelijke commissie. Uit een dergelijk 
onderzoek moet blijken of de woningcorporatie voldoende effectief en efficiënt opereert. 
Momenteel bestaan, behalve benchmark, nog te weinig handvatten om de effectiviteit en de 
efficiency van woningcorporaties te beoordelen.  
Voor het publiekrechtelijke toezicht blijft het CFV vooralsnog een centrale rol spelen. Op basis 
van het nieuwe arrangement zullen de toezichtstaken aangepast moeten worden. De minister 
stelt nog geen volledig uitgewerkt voorstel aan de Tweede Kamer voor. Na overleg met de 
Kamer zal dit toezicht bestaan uit de volgende onderdelen: 
- financieel toezicht (continuïteit en staatssteun),  
- rechtmatigheidstoezicht (voorkomen van weglek van maatschappelijk gebonden vermogen),  
- volkshuisvestelijk toezicht (realiseren van doelstellingen). 
De drie onderdelen van het nieuwe arrangement zijn nog niet volledig uitgewerkt. In de 
wetgeving zijn nog géén concrete onderdelen opgenomen die uitkomst bieden waaraan getoetst 
kan worden. Ook is op de beleidsvisie géén Memorie van Toelichting geschreven waarin de drie 
onderdelen van toezicht concreet zijn uitgewerkt. De toezichtstaken zijn na overleg met de 
Tweede Kamer tot stand gekomen. Omdat de uitwerking ontbreekt heeft de Tweede Kamer een 
groot aantal vragen aan de minister gesteld. Op deze vragen zijn nog géén antwoorden gegeven 
door de minister. De concrete toetsingscriteria met betrekking tot het toezicht worden, voorzover 
voorhanden zijn, hieronder uitgewerkt. Met betrekking tot de zachte criteria wordt een 
beschrijving gegeven waar knelpunten liggen.    
 
Financieel toezicht 
Het financiële toezicht heeft tot doel het waarborgen van de continuïteit van afzonderlijke 
woningcorporaties en voor de woningcorporatiesector als geheel. De bestaande instituties als 
het WSW en het CFV blijven hierin een centrale rol spelen. Het WSW blijft borg staan voor 
leningen die woningcorporaties aangaan op de kapitaalmarkt. Het CFV blijft, voorzover nodig, 
steun verlenen aan afzonderlijke woningcorporaties.  
Vormen van staatssteun dienen voorkomen te worden door juridisch onderscheid te maken 
tussen sociale huisvestingsactiviteiten en commerciële activiteiten. De vrijstellingen van de 
vennootschapsbelasting voor commerciële activiteiten kan dan afgeschaft worden.  
Met betrekking tot de toegang tot de kapitaalmarkt, waarmee commerciële activiteiten 
gefinancierd worden, moeten voor woningcorporaties dezelfde voorwaarden gelden als voor 
marktpartijen.  
 
Rechtmatigheidstoezicht 
Het rechtmatigheidstoezicht is gericht op het voorkómen van weglek van maatschappelijk 
gebonden kapitaal. Aan de hand van nog nader te bepalen criteria moet beoordeeld worden of 
al dan niet sprake kan zijn van het verloren gaan van financiële middelen door activiteiten van 
woningcorporaties. De bestemmingsplicht zoals opgenomen in de Woningwet is vooralsnog van 
toepassing. Het knelpunt ligt in het feit dat géén concrete wetgeving van toepassing is met 
betrekking tot de activiteiten van woningcorporaties. In zijn algemeenheid geldt dat activiteiten 
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gericht moeten zijn op de prestatievelden zoals opgenomen in het BBSH en te maken moeten 
hebben met de volkshuisvesting. Dit is, met opzet, breed geformuleerd waardoor verschillen van 
mening over de activiteiten van woningcorporaties kunnen ontstaan. Zolang activiteiten maar 
iets te maken hebben met leefbaarheid en huisvesting past het binnen de huidige zachte criteria. 
Het voornemen van de minister om dochterondernemingen toe te staan zonder beperkingen 
maakt het rechtsmatigheidstoezicht ingewikkelder. Voor dochterondernemingen zou de 
beperking gelden dat de bijdragen van de moeder niet meer dan een nog nader te bepalen 
percentage van het eigenvermogen mag zijn. Net zoals de prestatievelden blijft dit nogal vaag 
en abstract. Hoe dit concreet wordt getoetst is onduidelijk. Daarnaast worden zaken als 
expertise van de woningcorporatie, inzet van tijd en niet-financiële middelen niet meegenomen.  
 
Volkshuisvestelijk toezicht 
Het volkshuisvestelijk toezicht moet ervoor zorgen dat doelstellingen worden gerealiseerd. De 
primaire toewijzing van gereguleerde huurwoningen aan de aandachtsgroep en investeren in 
herstructurering en woningbouw zijn de doelstellingen die voortvloeien uit de beleidsvisie. Ook 
hier zijn géén concrete toetsingscriteria voorhanden. De doelstellingen investeren in 
woningbouw en herstructurering zijn vanzelfsprekend. Evenals het huisvesten van personen met 
lage inkomens, of zoals de minister het noemt de primaire toewijzing van gereguleerde 
huurwoningen aan de aandachtsgroep. Het is belangrijk dat de doelstellingen deel uitmaken van 
de beleidsvisie en dit benadrukt het bestaansrecht van woningbouwcorporaties. Activiteiten op 
het gebied van herstructurering en woningbouw passen per definitie binnen de prestatievelden 
van het BBSH. Daarnaast komt een grote nadruk te liggen op de woonmaatschappelijke taak 
van woningbouwcorporaties. Het realiseren van de doelstellingen dient door een goede 
governance in samenspraak met belanghebbenden regionaal invulling te krijgen en kan nogal 
verschillen. Onafhankelijke visitatie en benchmarks maken deel uit van het volkshuisvestelijke 
toezicht.  
Het nieuwe arrangement moet duidelijkheid bieden voor alle partijen die betrokken zijn bij de 
volkshuisvesting. De initiatieven om te komen tot meer transparantie en betere prestaties zijn 
duidelijk, de invulling en toetsing aan de hand van meetbare indicatoren blijven onduidelijk. In 
januari 2008 is de verwachting dat nieuwe wetten ingevoerd worden. In figuur 9 staan de 
eigendomsrechten en de mate van verzelfstandiging vergelijkbaar met figuur 8. Figuur 9 omvat 
de periode na de verzelfstandiging (1994) in vergelijking met de nieuwe beleidsvisie. 
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Figuur 9: Eigendomsrechten en de mate van verzelfstandiging na 2005   
Aspecten Arrangement van vóór 

2005 
Systeem van checks and 

balances ná 2005 
Eigendomsrechten  Mate van 

verzelfstandiging 
Toezicht Extern en achteraf door 

de overheid, WSW en 
CFV. Intern door ITO. 
 

Primaire verantwoordelijkheid 
bij woningcorporaties 
Governance; goed bestuur van 
de woningcorporaties. 

Grotere nadruk op de 
verantwoordelijkheid 
van de bezitter van de 
eigendomsrechten. 
Uitbreiding van de 
eigendomsrechten. 

Neemt toe. 

Stakeholders  
 
 
 
 
 

Visitatie en 
benchmarks  

 

Niet.  
 
 
 
 
 
Niet. 

Raadplegen van gemeente, 
provincie, huurders, 
omwonenden en andere 
belanghebbenden.  
 
 
Met andere woningcorporaties. 

Horizontale 
verantwoording. In 
samenspraak met 
stakeholders op basis 
van gelijkwaardigheid 
komen tot activiteiten. 
Onafhankelijk en niet 
vrijblijvend. Inperking 
van eigendomsrechten.  

Neemt af door 
meer 
verantwoording 
afleggen. Presteren 
onder de maat 
heeft  
consequenties. 

Taak en 
werkgebied  

Gelijkstelling met 
commerciële 
woningmarkt. Sociale 
en commerciële 
woningbouw onder 
vereisten  BBSH en  
Ww. 

Beschrijving van gevallen waar 
wél/géén sprake is staatssteun, 
onderscheid tussen 
verschillende activiteiten. Aan 
de hand van proces en 
stappenplan betere prestaties 
realiseren. Europa proof,  
Level Playing Field voor alle 
partijen. 
 
 
Toestaan van 
dochterondernemingen. 
 

Inperking 
eigendomsrechten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uitbreiding 
eigendomsrechten. 

Neemt af door 
verruiming van 
regelgeving. 
Tevens 
stappenplan. Meer 
transparantie en 
duidelijkheid voor 
alle partijen en 
activiteiten.  
 
 
Neemt toe. En 
weegt zwaarder 
dan het 
opgenomen 
stappenplan en het 
onderscheid in 
activiteiten met en 
zonder staatssteun.  

Financiering  
 

Woningcorporaties 
garantstelling door 
WSW 
revolving fund. 
 

Idem. Toegang tot de 
kapitaalmarkt  
Recht op 
vruchtgebruik en  het 
verhandelen van 
woningen. 

Blijft gelijk. 

Recht op residu Woningcorporatie is 
residual claimant onder 
vereisten van BBSH en 
Ww. 

Idem. Gedeeltelijk recht op 
opbrengsten en eigen 
vermogen. 

Blijft gelijk. 

Exploitatie 
subsidies 

Géén terugbetalings-
verplichting van 
exploitatiesubsidies. 

Idem. Recht op eigen 
vermogen. 

Blijft gelijk. 

 
De aspecten die veranderen worden hieronder verder toegelicht.  
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Toezicht 
Het toezicht verandert op een aantal onderdelen. Allereerst komt de primaire 
verantwoordelijkheid voor het volkshuisvestelijk presteren van woningcorporaties bij de 
woningcorporaties zelf te liggen. Een goed woningcorporatiebestuur (governance) moet daar 
voor zorgen. Daarnaast moet horizontale verantwoording aan belanghebbenden bijdragen tot 
betere prestaties. Op basis van gelijkwaardigheid dienen woningcorporaties te overleggen met 
provincie, gemeente, huurders en andere belanghebbenden over de voorgenomen plannen. De 
horizontale verantwoording met stakeholders werkt preventief. Achteraf dient door visitatie en 
benchmarks tussen afzonderlijke woningcorporaties een vergelijking gemaakt te worden over 
het individuele presteren. De mate van verzelfstandiging neemt af door het afleggen van 
verantwoording aan stakeholders en de visitatie en benchmarks. Op welke wijze in de praktijk 
concreet getoetst wordt is niet uitgewerkt. De gevolgen voor de woningbouwcorporaties bij 
achterblijvende prestaties zijn hierdoor niet duidelijk. De autonomie wordt door dit aspect van het 
toezicht voor een deel ingeperkt. De mate van verzelfstandiging neemt toe door het toekennen 
van de primaire verantwoordelijkheid aan de woningcorporatiesector en een goed 
woningcorporatiebestuur (governance). Als gevolg van deze verantwoordelijkheid zal de 
woningcorporatiesector nog zorgvuldiger en efficiënter handelen. Dit aspect van het toezicht 
weegt zwaarder aangezien meer verantwoordelijkheid bij de bestuurders van woningcorporaties 
wordt neergelegd.   
 
Taak en werkgebied 
Om de prestaties van woningcorporaties te verbeteren komt een stappenplan, dat duidelijk 
aangeeft hoe doelstellingen bereikt kunnen worden. Daarnaast moet een ‘level playing field’ 
ontstaan waarbij verschillen tussen marktpartijen en woningcorporaties, zoals vrijstelling van 
vennootschapsbelasting, opgeheven worden. Zeer beperkt worden in de toekomst 
dochterondernemingen toegestaan die activiteiten buiten het werkgebied van woningcorporaties 
(volkshuisvesting) mogen verrichten. De sociale taak wordt breder zoals de missie omschrijft ‘de 
brede zorg voor het wonen’. Hierbij komt de nadruk te liggen op de huisvesting van ouderen en 
gehandicapten of personen die zorg of begeleiding nodig hebben. Dit kan samengevat worden 
als woonmaatschappelijk werk. De mate van verzelfstandiging neemt af door de verruiming van 
regelgeving. De mate van verzelfstandiging neemt toe door het toestaan van 
dochterondernemingen. Deze dochterondernemingen mogen dezelfde activiteiten ontplooien als 
marktpartijen. Dit aspect weegt zwaarder dan het opstellen van een stappenplan en het 
onderscheid tussen commerciële en sociale activiteiten.   
 
Met betrekking tot de financiering, het recht op het residu van activiteiten en de 
exploitatiesubsidies verandert er niets. De nadruk ligt bij het nieuwe arrangement vooral op het 
verscherpt toezicht zodat de prestaties van woningcorporaties in de toekomst verbeteren. 
Opvallend aan het voorgestelde arrangement is dat de minister dochterondernemingen zonder 
beperkingen wil toestaan. Dat met de nieuwe beleidsvisie alle problemen uit de wereld zijn is 
nog maar de vraag. Om te zorgen voor betere prestaties van woningcorporaties worden de 
eigendomsrechten voor een klein deel ingeperkt. De mate van verzelfstandiging neemt voor een 
klein deel af. Om woningcorporaties meer ruimte te geven worden de eigendomsrechten voor 
een deel uitgebreid. De uitbreiding van eigendomsrechten van het toezicht en de taak en 
werkgebied wegen zwaarder dan de geringe inperking van de eigendomsrechten van deze 
aspecten. De mate van verzelfstandiging neemt met de nieuwe beleidsvisie toe. Of de 
activiteiten van woningcorporaties als gevolg van de verzelfstandiging en de nieuwe beleidsvisie 
in lijn zijn met de maatschappelijke doelstellingen van de overheid wordt duidelijk aan de hand 
van de Casus Servatius.  
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In de volgende paragrafen zal ter illustratie de casus Servatius uitgewerkt worden. Daarmee 
wordt antwoord gegeven op onderzoeksvraag vier, hoe verhoudt het handelen van 
woningcorporaties na de verzelfstandiging zich tot de maatschappelijke doelstellingen van de 
overheid? 
 

5.3 Casus Servatius 
Het geschil tussen de minister van VROM en de woningbouwcorporatie Servatius over de 
woningbouwactiviteiten over de grens vormt de aanleiding van dit onderzoek. In deze paragraaf 
wordt de relatie gelegd tussen de activiteiten over de grens met de verzelfstandiging, de 
beleidsvisie en de eigendomsrechtenbenadering. Die activiteiten acht de minister in strijd met de 
publieke taak van woningcorporaties. De doelstelling van de verzelfstandiging en de beleidsvisie 
is een toename van de vrijheid van woningcorporaties met betrekking tot de inzet van middelen. 
Om antwoord te geven op de vraag in hoeverre de bouwactiviteiten over de grens hiermee in 
strijd zijn, is het nodig om de voorgeschiedenis in kaart te brengen.  

 

5.3.1 Servatius  
Woningstichting Sint Servatius (Servatius) is een woningbouwcorporatie die werkzaam is in de 
gemeente Eijsden, Gulpen-Wittem, Maastricht, Mamgraten, Meersen en Vaals en Valkenburg 
aan de Geul. Op 16 februari 1902 is de woningcorporatie als Bouwvereniging Sint Servatius 
toegelaten. Servatius is daarmee een sociale volkshuisvester en heeft een bezit van 11.500 
huizen. Het doel van de woningcorporatie is om vanuit christelijk en sociaal geïnspireerde visie 
op mens en maatschappij, uitsluitend op het gebied van de volkshuisvesting werkzaam te zijn 
(Statuten art.2 lid 2). De doelstellingen van de woningcorporatie worden bereikt door het op een 
verantwoorde manier veiligstellen van de belangen van hen die niet of in onvoldoende mate in 
staat zijn op eigen kracht passende woonruimte te vinden. Hiermee voldoet Servatius aan de 
eisen zoals gesteld in de Woningwet en het BBSH. Het geschil tussen de minister en Servatius 
heeft betrekking op bouwactiviteiten over de grens. 
 
Motieven voor het bouwen over de grens 
In een artikel heeft de directeur van Servatius zijn visie neergelegd met betrekking tot de  
grensoverschrijdende woningbouw (Verzijlbergh, 2005). In dit artikel wordt het belang aangestipt 
van de ontwikkeling van het stedennetwerk Maastricht, Heerlen, Aken en Luik (MHAL-
stedennetwerk). De bouwactiviteiten over de Nederlandse grens passen bij de ontwikkeling van 
het MHAL-stedennetwerk. Limburg en vooral Maastricht hebben te maken met een overspannen 
woningmarkt. De gemiddelde wachttijd is lang en het zijn vooral starters op de woningmarkt die 
problemen ondervinden bij het vinden van passende woonruimte. Daarnaast maakt Maastricht 
deel uit van de grensregio Riemst en Lanaken. Een kwart van de twee Belgische gemeenten 
zou volgens de directeur uit oud-Maastrichtenaren bestaan. Een project net over de grens werkt 
positief voor starters en woningzoekenden op de markt. Tevens bevordert het bouwproject de 
doorstroom van huurders. Weliswaar zijn deze achterliggende motieven van belang geweest, 
belangrijker is het verschil in de realisatie van projecten tussen Nederland en België. Huurders 
en kopers betalen twee tot drie keer minder dan in Nederland (Groot, 2006). België kent de 
volgende voordelen ten opzichte van Nederland: 
- lagere grondprijzen,  
- meer vrije bouwkavels,  
- minder beperkingen in het bestemmingsplan,  
- lagere bouwkosten en bijkomende kosten,  
- kortere vergunningstermijn (tot wel zes jaar).  
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Financieel-economisch gezien dus genoeg redenen voor de Maastrichtse woningcorporatie om 
te onderzoeken welke mogelijkheden het buitenland te bieden heeft en te starten met een 
experiment buiten Nederland.  
 
Proces voorafgaand aan de bouwactiviteiten 
Aan de start van de bouwactiviteiten in België is een proces voorafgegaan waarbij diverse 
partijen en instanties zijn betrokken. Vooraf is uitvoerig advies ingewonnen met betrekking tot 
het project. Het meest verbonden met woningbouwcorporaties is de overheid. Deze overheid 
kan onderverdeeld worden in de rijksoverheid, de provincie en de gemeente. Daarnaast zijn 
Aedes en de gemeente Luik betrokken bij het proces.   
Sinds 2000 oriënteert Servatius zich op activiteiten in Luik. De gemeente Luik kwam met het 
initiatief om te kijken naar de mogelijkheden voor een samenwerkingsverband bij de realisatie 
van een Belgisch woningbouwproject. Servatius stond positief tegenover de mogelijkheid om bij 
wijze van experiment te bouwen over de grens. De rijksoverheid in de persoon van de 
toenmalige staatssecretaris staat in eerste instantie ook positief tegenover een ‘pilot project’ 
over de grens. Tijdens een werkbezoek is over de plannen gesproken. In een brief in december 
2000 maakt de staatssecretaris kenbaar dat hij instemt met het onderzoeken van de ‘ins en outs’ 
voor een pilotproject. Vanwege de geldende wetgeving, die het niet zou toelaten dat 
woningcorporaties in het buitenland investeren, acht de minister het noodzakelijk om een go/no 
go moment in te bouwen (Jans, 2006).  
Samen met Aedes heeft Servatius zich uitvoerig over de kwestie laten adviseren. In maart 2001 
dient Servatius een plan van aanpak in bij VROM, gevolgd door een projectbeschrijving in 
november 2001. Na ontvangst van de documenten laat de staatssecretaris weten dat definitieve 
toestemming op zich laat wachten vanwege het vooronderzoek met betrekking tot de 
voorwaarden waaronder de samenwerking plaats moet vinden.  
Ook heeft Servatius de provincie Limburg en de gemeente Maastricht gevraagd naar een 
oordeel. Beiden hebben altijd positief tegenover een project in het buitenland gestaan. De 
Gedeputeerde Staten van Limburg zegt over de situatie het volgende: ‘De hedendaagse 
woningmarkt laat zich niet inkaderen door gemeentegrenzen, noch door provinciegrenzen en 
zelfs niet door landsgrenzen’ (persbericht d.d. 23 mei 2006).  
Tot zover zijn diverse belanghebbenden geraadpleegd. Net als Servatius staan deze 
belanghebbenden positief tegenover het project over de grens. Servatius dient in april 2002 een 
verzoek in tot wijziging van de statuten. De woningcorporatie mag immers alleen werkzaam zijn 
in de regio of gemeente zoals beschreven in de statuten. Het Centraal Fonds voor de 
Volkshuisvesting adviseert de minister omtrent woningbouwprojecten van individuele 
woningcorporaties. Het CFV adviseert positief over het project, maar stemt niet in met het 
wijzigen van de statuten voor uitbreiding van het werkgebied voor zover dat buiten Nederland 
ligt. Servatius past hierop het verzoek aan en beperkt het werkgebied tot binnen de Nederlandse 
grens. Dat verzoek wordt in december 2002 door VROM goedgekeurd.  
In de tweede helft van 2002 vinden gesprekken plaats tussen Servatius en medewerkers van 
VROM over het standpunt van de staatssecretaris dat de woningstichting geen buitenlandse 
activiteiten mag ondernemen. Uiteindelijk laat de minister in december 2002 weten dat het 
verzoek om in het buitenland te bouwen wordt afgewezen. Mocht blijken dat de woningstichting 
toch gaat bouwen over de grens dan zal de minister een aanwijzing geven om de activiteiten te 
stoppen (art. 41 lid BBSH). Een jaar later verzoekt de minister Servatius om informatie te 
verstrekken over de werkelijke situatie omtrent het project over de grens. Servatius heeft 
inmiddels grond aangekocht en de plannen liggen klaar om daadwerkelijk te gaan bouwen. 
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5.3.2 Woningbouw over de grens 
De bouw van het project in Luik is gestart in december 2003. Voor de uitvoering van de 
bouwactiviteiten is een aparte rechtspersoon opgericht, de ´Société Immobilière Servatius-Liegè’ 
(SISL). Deze rechtspersoon is een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 
(CVBA) met een sociale taak. Het woningbouwproject heeft de naam ‘Domaine des 
Franciscains’ gekregen. Naast negenenveertig huurwoningen worden negenendertig 
koopwoningen gebouwd. Met de verkoop van de koopwoningen kan het verlies van de sociale 
huurwoningen opgevangen worden. Ook komen er winkels, kantoren en een parkeergarage. Het 
project richt zich zowel op inwoners van Luik als Maastricht. Ook wordt getracht te voorzien in 
huisvesting van zowel ouderen en jongeren als alleenstaanden en gezinnen. De gemeente blijft 
eigenaar van de grond en zal dit deel van het project beheren. Servatius is als eigenaar van de 
huurwoningen belast met het beheer ervan.  
 
Financiering van het project 
Voor de financiering van het project in Luik leent Servatius geld op de kapitaalmarkt. Normaal 
gesproken worden woningbouwprojecten gefinancierd met middelen op de kapitaalmarkt 
geborgd door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). De middelen voor het project in 
Luik worden geleend buiten de borging van het WSW (Van Breevoort & Ter Meulen 2006).  
De middelen worden vervolgens weer uitgeleend met een opslagpercentage aan de opgerichte 
Belgische dochter (SISL). Volgens de woningcorporatie wordt de lening tegen volledig 
transparante marktconforme voorwaarden verstrekt. Servatius heeft gedetailleerd uiteengezet 
dat sprake is van een winstgevend project. Het positieve resultaat wordt begroot op 1.275.292,- 
euro (De Boer, 2006). De waarde van het project wordt begroot op 14 miljoen euro. Met het 
positieve resultaat wordt het tekort van de sociale huurwoningen afgedekt. Het aandeel van 
Servatius in het CVBA is 1.5 miljoen euro (Jaarverslag Servatius, 2005). De investering van 1.5 
miljoen euro levert naar verwachting 130.000 euro op. De opbrengsten of incentives komen 
deels ten goede aan de woningcorporatie.  
 

5.4 Het geschil  
In februari 2004 geeft de minister nogmaals een aanwijzing om een einde te maken aan de 
ontstane situatie. Servatius wordt verboden activiteiten over de grens te ontplooien. De 
woningcorporatie dient afstand te doen van het bezit in België. Op de aanwijzing tekent 
Servatius in maart 2004 bezwaar aan bij VROM. Daarnaast wordt een Voorlopige Voorziening 
aangevraagd bij de rechter zodat de bouwactiviteiten door kunnen gaan. De rechter verzoekt 
partijen om samen tot een oplossing te komen en de aanwijzing wordt opgeschort. Tussen 
partijen wordt geen overeenstemming bereikt, wel laat de minister weten dat Servatius het 
project mag afbouwen. (persbericht Servatius 8 februari 2006).  
Voor wat betreft de Nederlandse wetgeving licht de minister toe dat de Woningwet en het BBSH 
alleen werking binnen Nederland hebben. De woningcorporatie dient uitsluitend binnen 
Nederland werkzaam te zijn, overigens is dit in overeenstemming met de statuten. Het toezicht 
van de minister houdt om die reden op bij de Nederlandse grens. Voor wat betreft het Europese 
recht licht de minister toe dat sprake is van steunverlening aan de Belgische dochter in Luik. Er 
is vrijstelling van vennootschapsbelasting, sanerings- en projectsteun van het CFV en borging 
van het WSW. Na melding aan de Europese Commissie zou op basis van het huidige 
steunbeleid het project niet voor goedkeuring in aanmerking komen. Bij het niet voldoen aan de 
voorwaarde legt de minister een last onder dwangsom op van 50.000 euro, met een maximum 
van 2,6 miljoen euro (art. 105 lid 1d).  
Servatius is van mening dat sprake is van transparante en marktconforme voorwaarden. Om die 
reden kan geen sprake zijn van staatssteun. Verder heeft de woningcorporatie volgens het vrije 
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verkeer van kapitaal het Europese recht om over de Nederlandse grens te investeren. Servatius 
is daarom niet van plan om het project van de hand te doen.  
Op 19 mei 2006 wordt het beroep van Servatius door de rechtbank in Maastricht gegrond 
verklaard. Wanneer hetzelfde project in Nederland zou zijn uitgevoerd dan had de 
woningcorporatie toestemming gekregen. Om die reden kan geen sprake zijn van ongeoorloofde 
staatssteun.  
De uitspraak van de rechtbank roept een aantal vragen op. Wat zijn door de uitspraak de 
gevolgen voor de toekomst met betrekking tot het bouwen over de grens door 
woningcorporaties? Hoe kunnen deze ontwikkelingen gezien worden in relatie met de 
doelstellingen van de overheid? Is het bouwen in het buitenland strijdig met deze doelstellingen? 
Juridisch gezien is antwoord gekregen op de vraag of het bouwen over de grens wettelijk is 
toegestaan. Het is daarnaast van belang om te kijken of het strijdig is met doelstellingen vanuit 
een bestuurlijk en economisch perspectief. Voor een verdere uitwerking op bestuurlijk en 
economisch niveau is het van belang om te kijken of maatschappelijk gebonden vermogen wordt 
ingezet, of er een publiek belang gediend wordt en hoe het zit met de bestemmingsplicht.  
 

5.4.1 Analyse van het geschil 
In deze paragraaf wordt een analyse gegeven van het geschil tussen de overheid en de 
woningbouwcorporatie Servatius met betrekking tot de bouwactiviteiten over de grens. Dit zal 
gebeuren in het licht van de verzelfstandiging en de beleidsvisie. Vervolgens wordt de relatie 
gelegd met de eigendomsrechten. Daarna kan een conclusie getrokken worden in hoeverre het 
bouwen over de grens strijdig is met de doelstellingen van de overheid die horen bij de 
verzelfstandiging.  
 
Het geschil in het licht van de verzelfstandiging en de relatie met eigendomsrechten 
Bij de financiële en beleidsmatige verzelfstandiging gaat het in de kern om een doelmatige 
besteding van het opgebouwde maatschappelijk vermogen en nieuwe politiek bestuurlijke 
verhoudingen tussen overheid en woningcorporaties. Het gevolg van de transformatie van de 
woningcorporatiesector in een revolving fund is een grote mate van autonomie. 
Woningbouwcorporaties mogen, binnen randvoorwaarden, zelf beslissen hoe het 
maatschappelijk kapitaal ingezet wordt. Zij zullen kiezen voor investeringen die hoge baten 
opleveren. Het woningbouwproject over de Nederlandse grens levert hoge baten op. Het is niet 
verwonderlijk dat actoren kiezen voor woningbouwprojecten die winstgevend zijn. De toegang 
tot commerciële markten is evident aan de verzelfstandiging en het revolving fund principe. Dat 
het woningbouwproject in België gerealiseerd wordt maakt voor de betreffende woningcorporatie 
geen verschil. Diverse oorzaken in het buitenland, zoals lagere grondprijzen en snellere 
procedures, leveren voordelen op ten opzichte van Nederland. De verzelfstandiging biedt de 
mogelijkheid om daadwerkelijk de stap te nemen voor een avontuur in het buitenland. Op het 
maatschappelijk kapitaal en de opbrengsten van woningbouwprojecten rust een 
bestemmingsplicht. De woningcorporaties hebben als residual claimant het recht op het 
maatschappelijk kapitaal en de opbrengsten. Deze rechten zijn marginaal vanwege het bestaan 
van vereisten zoals de bestemmingsplicht en het feit dat woningcorporaties uitsluitend 
uitkeringen mogen doen in het belang van de volkshuisvesting. Het weglekken van 
maatschappelijk gebonden kapitaal is hierdoor niet goed mogelijk.   
De rechten die woningbouwcorporaties bezitten als residual claimant zijn onder de vereisten uit 
het BBSH en de Woningwet te vergelijken met particulier eigendom. Dit zorgt ervoor dat de 
bestuurders van woningcorporaties streven naar het vergroten van vermogen en opbrengsten. 
De actoren zullen zorgvuldig en efficiënt handelen omdat de baten en lasten met betrekking tot 
de goederen en diensten ten goede komen aan de bezitter van de eigendomsrechten. Net als bij 
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particulier eigendom ligt een grote verantwoordelijkheid bij de bestuurders van 
woningbouwcorporaties.  
Vanwege het bestaan van vereisten die voortvloeien uit wet- en regelgeving zijn activiteiten van 
woningcorporaties gericht op de volkshuisvesting. Bestuurders van woningcorporaties zijn dus 
niet geheel vrij om te beslissen op welke wijze middelen ingezet worden. Daarnaast bestaat ook 
de verplichting om behaalde opbrengsten uit activiteiten in te zetten ten behoeve van de 
volkshuisvesting.  
Door de uitbreiding van de volgende rechten is een ruimer werkveld voor de 
woningcorporatiesector ontstaan: 
1. het recht op toegang tot de kapitaalmarkt 
2. het recht op de vorming van eigenvermogen  
3. het recht op vruchtgebruik van woningen 
4. het recht op het verhandelen van woningen 
5. toegang tot commerciële markten 

De toename van de eigendomsrechten maakt woningbouwprojecten over de grens mogelijk. 
Zonder het recht op toegang tot de kapitaalmarkt zou een woningcorporatie niet over de 
financiële middelen kunnen beschikken om het project over de Nederlandse grens te 
financieren. Zonder eigenvermogen is het onmogelijk om een financiering te krijgen op de 
kapitaalmarkt. Wanneer geen recht op het vruchtgebruik en het verhandelen van woningen 
bestaat, zijn inspanningen om woningbouwprojecten te realiseren nutteloos. Met andere 
woorden, zonder de positie van woningcorporaties als residual claimant worden geen vruchten 
geplukt van de geleverde inspanningen. Extra inspanningen zullen dan ook niet geleverd 
worden. Met alleen de toegang tot de sociale woningmarkt zou het woningbouwproject in België 
niet gerealiseerd kunnen worden. De bestemmingsplicht blijft bestaan, ook al wordt het project in 
België uitgevoerd. In hoeverre de Nederlandse doelgroep met het project bediend wordt is lastig 
te beoordelen. De mogelijkheid bestaat om te verhuizen waarmee de aandachtsgroep direct 
bediend wordt en het woningbouwproject voorziet in maatschappelijke doelstellingen. Met de 
opbrengsten uit het woningbouwproject wordt de aandachtgroep indirect bediend. Vanwege de 
bestemmingsplicht zullen de middelen uit het buitenland (deels) ingezet worden voor 
Nederlandse volkshuisvesting. 
 
Het geschil in het licht van de beleidsvisie 
Het gebrekkige toezicht en achterblijvende prestaties zijn reden voor de minister om te komen 
tot een nieuw arrangement voor de woningcorporaties. De ‘beleidsvisie toekomst 
woningcorporaties’ moet zorgen voor betere prestaties en meer ruimte voor woningcorporaties 
als maatschappelijk ondernemers. In hoeverre de activiteiten passen binnen de onderdelen van 
de beleidsvisie wordt hieronder uiteengezet.  
 
De Missie  
De missie van woningcorporaties is de brede zorg voor het wonen. Daarbij gaat het om goede 
huisvesting en de aanpak van wijken gericht op een evenwichtige woonsamenstelling en een 
goede woonkwaliteit. De aanpak van wijken gebeurt op drie manieren; herstructurering, sociale 
activiteiten en nieuwbouw. Het project in België past binnen deze missie. De minister zou 
goedkeuring hebben gegeven als het project in Nederland zou zijn uitgevoerd. Voor wat betreft 
de huisvesting van de aandachtsgroep bestaat de mogelijkheid voor Nederlanders om zich te 
vestigen in België.  
Ter voorkoming van het weglekken van het maatschappelijk kapitaal blijft de minister eisen 
stellen aan de reikwijdte van de activiteiten. ‘Alleen die activiteiten die in relatie staan tot het 
realiseren van de missie zijn toegestaan’. ’In de huidige situatie worden de toegestane 
activiteiten begrensd door de formulering dat de activiteiten van de woningcorporatie ten minste 
een substantieel en causaal verband met het wonen van de aandachtsgroep moet hebben’ 
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(Dekker, 2005:7). In hoeverre daarvan sprake is blijft lastig te beoordelen. Het 
woningbouwproject staat in relatie tot het realiseren van de missie, er wordt nieuwbouw 
gerealiseerd én voor de aandachtsgroep bestaat de mogelijkheid om zich te vestigen. Of dat in 
de toekomst gebeurt is nog de vraag.  
 
De doelstellingen  
De doelstellingen kunnen meer duidelijkheid verschaffen. De eerste doelstelling is de primaire 
toewijzing van gereguleerde huurwoningen aan de aandachtsgroep. Het nieuwbouwproject valt 
niet te verenigen met deze doelstellingen. De woningen die verhuurd worden vallen niet onder 
de sociale huisvesting. Er worden géén gereguleerde huurwoningen toegewezen aan de 
aandachtsgroep. Dit betekent niet dat de burgers die onder de aandachtgroep vallen hier niet 
kunnen wonen.  
De tweede doelstelling is het investeren in woningbouw en herstructurering. Het 
nieuwbouwproject in België past binnen deze doelstelling al is het buiten Nederland. Regionaal 
kan de uitvoering van de doelstellingen verschillen doordat het afhangt van lokale opgaven. 
Woningbouwprojecten op locaties net over de Nederlandse grens zou de 
woningbouwproblematiek rond Maastricht kunnen verminderen.  
 
Het toezicht  
Het interne toezicht heeft betrekking op een goede ‘governance’ (bestuur) van de 
woningcorporaties. Het belangrijkste van een goed bestuur is dat belanghebbenden serieus 
worden genomen en gehoord worden. Woningcorporaties dienen zich uitsluitend te richten op 
de maatschappelijke omgeving waarin zij werkzaam zijn.  
Voordat een besluit is genomen om over de Nederlandse grens een woningbouwproject te 
realiseren zijn diverse belanghebbenden geraadpleegd. De rijksoverheid, de provincie en de 
gemeente staan in eerste instantie positief tegenover het initiatief. De provincie laat zelfs weten 
dat de hedendaagse woningmarkt zich niet laat inkaderen door landsgrenzen. Ook Aedes en het 
CFV stemmen in met het woningbouwinitiatief. In december 2002, twee jaar na de eerste 
gesprekken, laat VROM uiteindelijk weten toch géén goedkeuring te verlenen voor het 
woningbouwproject. De afloop daarvan is reeds besproken en de uitkomst is in het voordeel van 
Servatius.  
Uit het voorgaande wordt duidelijk dat Servatius grotendeels handelt in overeenstemming met 
de beleidsvisie. De belanghebbenden zijn serieus genomen en gehoord. De voordelen en 
nadelen zijn uitvoerig tegen elkaar afgewogen. In eerste instantie zijn alle betrokken partijen 
voor een ‘pilot project’.  
Voor wat betreft de ‘visitatie en benchmark’ bestaan nog geen concrete voorstellen. Het 
uitgangspunt bij dit onderdeel van de ‘checks and balances’ is dat het onafhankelijk en op een 
niet vrijblijvende manier vorm moet krijgen. De gebruikte casus is de eerste en enige bekende 
situatie waarbij een woningcorporatie op dergelijke wijze zich buiten de Nederlandse grens 
bezighoudt met woningbouw.  
 
Taak en werkgebied 
Voor wat betreft de taak van woningcorporaties valt het woningbouwproject hiermee te 
verenigen. Met het toestaan van een dochteronderneming zonder beperkingen zijn activiteiten, 
zoals beschreven in de casus, toegestaan. De voorwaarden die van toepassing zijn op de casus 
zijn volledig marktconform en transparant. Juist omdat de activiteiten plaatsvinden in het 
buitenland is sprake van een level playing field. Van staatssteun direct of indirect én van 
vrijstelling voor de vennootschapsbelasting is ook geen sprake. De activiteiten passen binnen de 
beschreven gevallen waarin sprake kan zijn van staatssteun.  
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5.5 Conclusie 
Het toezicht verscherpt door het afleggen van verantwoording aan stakeholders, de visitatie en 
benchmarks, het stappenplan en het onderscheid tussen commerciële en sociale activiteiten uit 
de beleidsvisie. De eigendomsrechten worden hierdoor ingeperkt waarmee de mate van 
verzelfstandiging afneemt. De autonomie wordt door het verscherpte toezicht voor een deel 
ingeperkt.  
Door het toekennen van de primaire verantwoordelijkheid aan de woningcorporaties, een goed 
woningcorporatiebestuur (governance) en door het toestaan van dochterondernemingen neemt 
de mate van verzelfstandiging toe. Deze onderdelen uit de beleidsvisie wegen zwaarder dan de 
inperking van eigendomsrechten aangezien meer verantwoordelijkheid bij de bestuurders van 
woningcorporaties wordt gelegd. Door toename van de verantwoordelijkheid wordt zorgvuldig en 
efficiënt handelen gestimuleerd en neemt de autonomie toe. Al met al neemt, door de nieuwe 
beleidsvisie, de mate van verzelfstandiging dus toe. 
  
Op basis van onderstaande punten valt af te leiden dat het woningbouwproject uit de ter 
illustratie gebruikte Casus Servatius geheel of gedeeltelijk binnen de beleidsvisie past. 
Wet- en regelgeving 
- Het weglekken van maatschappelijk gebonden kapitaal is niet goed mogelijk vanwege het 

handhaven van de bestemmingsplicht uit het BSSH. 
- Bestuurders van woningcorporaties zijn niet geheel vrij om te beslissen op welke wijze 

middelen ingezet worden. Vanwege het bestaan van de vereisten uit de Woningwet zijn 
activiteiten van woningcorporaties gericht op de volkshuisvesting.   

Missie 
- Het woningbouwproject door Servatius staat in relatie tot het realiseren van de missie, er 

wordt nieuwbouw gerealiseerd én voor de aandachtsgroep bestaat de mogelijkheid om zich 
te vestigen. 

Doelstellingen 
- Het woningbouwproject door Servatius past binnen de doelstelling ‘investeren in 

woningbouw’, al is het buiten Nederland.  
Toezicht 
- De belanghebbenden zijn serieus genomen en gehoord.  
- De voordelen en nadelen zijn uitvoerig tegen elkaar afgewogen. In eerste instantie zijn alle 

betrokken partijen voor een ‘pilotproject’. 
Taak en werkgebied:  
- Met het toestaan van dochterondernemingen zonder beperkingen is het woningbouwproject 

toegestaan.  
- De voorwaarden die van toepassing zijn op het woningbouwproject zijn volledig 

marktconform en transparant.  
- Er is geen sprake van staatssteun direct of indirect.  
- Er is geen vrijstelling voor de vennootschapsbelasting.  
- De woningbouwactiviteiten passen binnen de gevallen waarin sprake zou kunnen zijn van 

staatssteun.  
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6 Conclusies 
 
De doelstelling van dit onderzoek is analyseren in hoeverre de verzelfstandiging van 
woningbouwcorporaties conflicteert met de maatschappelijke doelstellingen van de overheid. 
De geformuleerde vraagstelling waarop antwoord gegeven dient te worden luidt: In hoeverre 
conflicteert het handelen van woningcorporaties ná de verzelfstandiging met de 
maatschappelijke doelstellingen van de overheid? Ter illustratie is gebruik gemaakt van de 
casus Servatius. Deze woningbouwcorporatie uit Maastricht heeft een woningbouwproject in 
Luik gerealiseerd. De woningbouwactiviteiten in België zijn mogelijk ná de verzelfstandiging. Het 
woningbouwproject heeft gezorgd voor een conflict met de overheid. Volgens de minister zijn de 
woningbouwactiviteiten in strijd zijn met de maatschappelijke doelen.   
 
De borging van het publieke volkshuisvestingsbelang gebeurt vanaf het begin van de 20e eeuw 
door de overheid. Met het systeem van subsidies, leningen en garantstellingen worden 
woningbouwcorporaties sterk afhankelijk van de overheid. In bestuurlijke en financiële hebben 
de woningbouwcorporaties zeer weinig autonomie. De uitgaven aan volkshuisvesting door de 
overheid blijven stijgen. In de jaren tachtig wordt beleid ingezet gericht op het terugbrengen van 
de uitgaven aan de volkshuisvesting. De woningbouwcorporatiesector moet meer ruimte en 
vrijheid krijgen om zelfstandig te kunnen opereren.   
 
Om de woningbouwcorporatiesector meer ruimte en vrijheden te geven om zelfstandig te 
kunnen opereren wordt de woningbouwcorporatiesector verzelfstandigd. Een toename van 
eigendomsrechten beoogd een zorgvuldig en efficiënt optreden waarmee maatschappelijke 
doelstellingen gerealiseerd kunnen worden. De financiële continuïteit komt door de uitbreiding 
van eigendomsrechten niet in gevaar. De overheid wil de afhankelijkheid laten afnemen door 
woningcorporaties de beschikking te geven over het eigenvermogen en het resultaat op 
investeringen. De verzelfstandigde woningbouwcorporaties mogen het residu van activiteiten 
houden. Het recht op het residu uit de eigendomsrechtenbenadering past binnen de 
verzelfstandiging en het revolving fund.   
 
De uitbreiding van het aantal eigendomsrechten bepaalt de mate van verzelfstandiging. De 
rechten van de woningcorporaties staan voor een groot deel gelijk aan de eigenschappen van 
particulier eigendom. De eigenschappen van de woningcorporatie als residual claimant in 
vergelijking met particulier eigendom verschillen omdat de woningcorporatiesector zich te 
houden heeft aan een aantal vereisten. Woningcorporaties handelen uitsluitend in het belang 
van de volkshuisvesting en hebben zich te houden aan de bestemmingsplicht. Tevens zijn de 
woningcorporaties alléén actief op het gebied van de prestatievelden uit het BBSH. Na de 
bruteringsoperatie in 1994 heeft de woningbouwcorporatie het recht op het residu van 
activiteiten en is daarmee residual claimant. Vanaf dan zijn woningcorporaties zelf 
verantwoordelijk voor de baten en lasten met betrekking tot de volkshuisvestelijke activiteiten. 
De consequenties van beslissingen als gevolg van een toename van eigendomsrechten komt 
onder de verantwoordelijkheid van de bestuurders van de woningcorporaties. Hierdoor zal het 
optreden van deze bestuurders zorgvuldig en efficiënt zijn. Ook geeft het de bestuurders van 
woningcorporaties meer handelingsruimte en meer vrijheid voor wat betreft de inzet van 
middelen. Hierdoor zullen de bestuurders van woningcorporaties zoeken naar activiteiten die 
rendabel zijn en daarin investeren. Op deze wijze kan het revolving fund functioneren.    
 
De overheid constateert dat de prestaties van woningbouwcorporaties achterblijven en dat het 
aantal achterstandswijken is toegenomen. De commerciële activiteiten zorgen ervoor dat 
maatschappelijke prestaties van woningcorporaties achterblijven. De achterblijvende prestaties 
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zijn voor een deel te wijten aan het gebrekkige toezicht en de autonomie van woningcorporaties. 
De overheid wil de verzelfstandigde woningbouwcorporaties sturen naar het vergroten van 
sociale huisvestingsactiviteiten. Daarvoor is het nodig dat het toezicht door de overheid op de 
woningcorporaties anders vorm krijgt. Om ervoor te zorgen dat woningcorporaties beter voorzien 
in de maatschappelijke doelstellingen komt de overheid met een nieuwe beleidsvisie. De 
eigenschappen die horen bij de woningcorporatie als residual claimant worden verminderd. Dit 
leidt tot een verscherpt toezicht door de overheid en een afzwakking van eigendomsrechten. 
 
De nieuwe beleidsvisie moet zorgen voor een betere relatie tussen woningcorporaties enerzijds 
en huurders en overheid anderzijds. Het motto van de nieuwe beleidsvisie is het vergroten van 
ruimte, effectiviteit en snelheid. De belangrijkste doelen zijn:  
- het zekerstellen van de prestaties van woningcorporaties 
- de inzet van maatschappelijkgebonden vermogen 
- het vergroten van de ruimte van maatschappelijk ondernemerschap 
Op basis hiervan dienen gewenste maatschappelijke prestaties gewaarborgd te worden.  
Het revolving fundprincipe als zodanig blijft gehandhaafd. De oorspronkelijke doelstelling van de 
woningcorporaties, het huisvesten van de doelgroep, is onveranderd gebleven. Daarnaast komt 
een tweede doelstelling: de aanpak van wijken en herstructurering. 
 
Een aantal aspecten uit de nieuwe beleidsvisie moet zorgen voor betere prestaties van 
woningbouwcorporaties waarmee de maatschappelijke doelen beter gerealiseerd worden. 
Daarnaast is een aantal aspecten uit de beleidsvisie van invloed op het maatschappelijk 
ondernemersschap en de ruimte en vrijheden van woningcorporaties. De beleidsvisie is van 
invloed op de mate van verzelfstandiging.  
Door het afleggen van verantwoording aan stakeholders, de visitatie en benchmarks, het 
stappenplan en het onderscheid tussen commerciële en sociale activiteiten uit de nieuwe 
beleidsvisie neemt de mate van verzelfstandiging af. De autonomie wordt door dit aspect van 
het toezicht voor een deel ingeperkt.  
Door het toekennen van de primaire verantwoordelijkheid aan de woningcorporaties, een goed 
woningcorporatiebestuur (governance) en door het toestaan van dochterondernemingen uit de 
beleidsvisie neemt de mate van verzelfstandiging toe. Deze onderdelen uit de beleidsvisie 
wegen zwaar aangezien meer verantwoordelijkheid bij de bestuurders van woningcorporaties 
wordt neergelegd. Door een toename van de verantwoordelijkheid wordt zorgvuldig en efficiënt 
handelen gestimuleerd en neemt de autonomie toe. Met de nieuwe beleidsvisie neemt de mate 
van verzelfstandiging dus toe. De casus Servatius is illustratief voor het handelen van 
woningbouwcorporaties en past binnen de nieuwe beleidsvisie.   
 
Na de analyse van het geschil tussen de minister en Servatius aan de hand van de 
verzelfstandiging, de beleidsvisie en de eigendomsrechtenbenadering is de conclusie dat de 
bouwactiviteiten in België grotendeels passen binnen de nieuwe beleidsvisie. Het recht op de 
opbrengsten (het residu) van activiteiten past binnen het revolving fund. Vanwege de bestaande 
vereisten zoals de bestemmingsplicht is het weglekken van maatschappelijk kapitaal niet 
realistisch. Maatschappelijke doelstellingen zijn eerder te realiseren wanneer extra middelen 
beschikbaar komen, ook al zijn die middelen afkomstig van woningbouwprojecten over de 
Nederlandse grens. Het handelen van de woningbouwcorporatie uit de gebruikte casus 
conflicteert daarmee niet met de maatschappelijke doelstellingen van de overheid. 

 
De handelingsruimte van woningbouwcorporaties wordt gereguleerd door de overheid. Die 
handelingsruimte is, door de uitbreiding van eigendomsrechten, aanzienlijk toegenomen. Met de 
nieuwe beleidsvisie wordt getracht de prestaties van woningbouwcorporaties te vergroten. De 
eigendomsrechten worden gedeeltelijk ingeperkt. Om de ruimte voor het maatschappelijk 
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ondernemersschap van woningbouwcorporaties te vergroten worden de eigendomsrechten 
uitgebreid. De verzelfstandiging en de verdere uitbreiding van eigendomsrechten betekent een 
toename van de autonomie van woningcorporaties. De woningbouwcorporaties hebben nog 
steeds een maatschappelijke taak waarin zij moeten voorzien. Aangezien de gebruikte casus 
past binnen de nieuwe beleidsvisie kan geconcludeerd worden dat de verzelfstandiging niet 
conflicteert met de maatschappelijke doelstellingen.  
 
In hoeverre de Nederlandse doelgroep bediend wordt met het project over de Nederlandse 
grens is lastig te beoordelen. De overweging van de overheid om het project in België te 
verbieden is dat de activiteiten buiten Nederland plaatsvinden en de verwachting is dat de 
publieke taak in Nederland onvoldoende behartigd wordt. Een uitvoerig onderzoek door de 
overheid met betrekking tot de gevolgen voor de maatschappelijke doelstellingen in Nederland 
als gevolg van een woningbouwproject buiten Nederland is niet gedaan. In plaats daarvan heeft 
de verwachting dat het project niet door de Europese commissie goedgekeurd zou worden de 
doorslag gegeven voor een verbod.  
 
Alles overziend is de verzelfstandiging en bijbehorende vrijheden, met het recht op de 
opbrengsten van woningbouwactiviteiten waarmee de sociale huisvesting door de 
woningcorporaties gefinancierd wordt, een complex systeem. Volkshuisvesting en de uitvoering 
door woningcorporaties waarmee voorzien wordt in de maatschappelijke doelstellingen is een 
cyclisch proces. Telkens spelen andere facetten en factoren een rol waarbij afhankelijkheid en 
autonomie elkaar afwisselen. Een private woningcorporatiesector in de ‘houdgreep’ bewegen tot 
maatschappelijke prestaties heeft op de lange termijn niet gewerkt. Een geheel verzelfstandigde 
en autonome woningbouwsector leidt tot achterblijvende maatschappelijke prestaties.  
 
Met de nieuwe beleidsvisie wordt getracht de activiteiten van de verzelfstandigde 
woningbouwcorporaties meer overeen te laten komen met de maatschappelijke doelstellingen 
van de overheid. Daarnaast wordt meer ruimte gegeven aan de woningcorporaties waarmee de 
mate van verzelfstandiging toeneemt. Een verdere inperking van eigendomsrechten zou 
opnieuw een verstatelijking betekenen. De oplossing om woningbouwcorporaties meer te sturen 
in het realiseren van maatschappelijke doelstellingen is meer ‘de vinger aan de pols’ houden. 
Met het verscherpte toezicht uit de beleidsvisie wordt daarin voorzien. Meer toezicht op basis 
van visitatie en benchmarks en meer consensus in samenspraak met belanghebbenden kan 
mogelijk tot meer gewenste maatschappelijke prestaties leiden.  
Verzelfstandiging heeft tijd nodig voordat gesproken kan worden van een succes. De 
woningbouwsector is op de goede weg en draagt in grote mate bij aan de huisvesting van lage 
inkomensgroepen alsmede het bevorderen van de leefbaarheid in buurten en wijken. De 
woningbouwcorporatiesector zoals die nu is voorziet in grote mate in de maatschappelijke 
opgaven die er liggen. De verzelfstandiging van woningbouwcorporaties conflicteert dus niet met 
de maatschappelijke doelstellingen van de overheid.   
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