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Al zo’n acht jaar geleden adviseerde de Commissie Cohen dat beschermde organisaties
die staan voor publieke taken niet de commerciële markt mogen betreden. Dit zou tot
oneerlijke concurrentie leiden. Het recept van Cohen e.s. was duidelijk. Pensioenfondsen
mogen dus niet hun bevoorrechte positie misbruiken door ook voor verzekeraar te gaan
spelen, en corporaties mogen niet de commerciële markt op.
Hoewel de overheid in eerste instantie genegen was met dit advies in te stemmen --een
inmiddels ingetrokken wetsvoorstel uit 2001 formuleerde dan ook toetredingsregels om
concurrentievervalsing tegen te gaan-- is dit nu helemaal van de baan.
Een zojuist opgesteld nieuw wetsvoorstel --het zogenaamde wetsvoorstel Markt &
Overheid-- stelt géén toetredingsregels meer voor, maar louter wat gedragsbepalingen.
Zo moet een commerciële dienst kostendekkend worden aangeboden en mag niet
gesubsidieerd worden met middelen verkregen uit de bestaande publieke activiteit. Van
toetredingsregels, met toetsing op wenselijkheid (en marktverstoring) vóóraf, is geen
sprake meer. Er is wel een publicatieplicht om andere te attenderen op de aanstaande
toetreding (en verstoring…) van de markt. Maar op niet naleving hiervan heeft de
overheid in het wetsvoorstel geen sanctie gezet.
Dit moet corporaties als muziek in de oren klinken. Weg beperkingen: de markt op! Nu is
dit niet helmaal zo, er is ook sector-specifieke wetgeving. Maar toch. Deze
ontwikkelingen lijken in de kaart te spelen van de zich steeds commerciëler
ontwikkelende corporaties. U aarzelt al…en die brief van EU commissaris Kroes dan? Er
was toch wèl een probleem? Ja zeker. Het wetsontwerp is buitengewoon problematisch.
De SER heeft hierover vorige maand mogen adviseren. Het oordeel --hoewel door de
SER diplomatiek geformeerd-- was zeer negatief. De voorgenomen wet verhoudt zich
slecht met Europese regels en ontwikkelingen, en erger nog de SER acht hetgeen wèl in
de wet staat inefficiënt en moeilijk te handhaven. Uit beleefdheid trekt ze nog net niet de
conclusie, beter géén wet dan zo’n slechte wet… Of corporaties blij moeten zijn is de
vraag.

