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Is de sector bestand tegen de EU?
De brief van EU-commissaris Kroes aan minister Dekker heeft zacht gezegd enige beroering
gegeven. ‘Ze gaat toch niet over ons volkshuisvestingsbeleid?’ ‘Wat we hier zorgvuldig hebben
opgebouwd zal Brussel toch niet kapotmaken?’
Het goede nieuws is dat het allemaal zo’n vaart niet zal lopen: volkshuisvestingsbeleid is primair
een nationale aangelegenheid. Geheel zonder gevolgen zal het echter niet zijn. De EU zal moeilijk
blijven doen als corporaties vanuit hun beschermde publieke positie rechtstreeks in concurrentie
treden met commerciële partijen. Dat is marktbederf en dat mag niet. Het afzonderen van
dergelijke commerciële activiteiten is een stap in de goede richting, maar moet heel zorgvuldig
gebeuren. Een garantstelling voor deze afgezonderde commerciële eenheden, afgegeven door het
‘sociale deel’ van de corporatie, mag bijvoorbeeld niet; en een eigen vermogen voor de
commerciële eenheden, gesuppleerd door dat sociale deel, wordt vroeg of laat ook gezien als
concurrentievervalsing. Dus er is werk aan de winkel. En het is beter om proactief te zijn en niet
te wachten op een volgende brief!
Maar de echte uitdaging ligt niet in Brussel. De belangrijke maatschappelijke rol die corporaties
(kunnen) spelen, ligt duidelijk niet bij puur commerciële initiatieven. In tegendeel, als ze er louter
zijn om geld te verdienen voor sociale activiteiten zouden ze hoe dan ook verboden moeten
worden. Corporaties ontlenen in toenemende mate wél hun maatschappelijke toegevoegde waarde
aan activiteiten die tegen het commerciële aan liggen, op het publiek-private grensvlak. Dit speelt
al bij stedelijke vernieuwing, maar juist ook bij nieuwe activiteiten zoals het coördineren van
woonzorgaanbod.
De vraag is of corporaties hun contacten (en contracten) met commerciële partijen vormgeven
met kennis en professionaliteit. Zo niet, dan worden de aanzienlijke financiële middelen van
corporaties door onnozelheid en gebrek aan zakelijkheid overgeheveld naar private partijen. Deze
lijken dan inderdaad vaak de lachende derde te zijn.
Dit is zeker geen pleidooi voor meer fusies _ om daarmee een leger aan specialisten te kunnen
bekostigen _ maar voor een geheel andere oplossing. De corporaties zullen gezamenlijk de
professionaliteit voor publiekprivaat samenwerken moeten organiseren, in een soort joint venture.
Zij zijn dat aan ons verplicht. Corporaties zijn immers van ons allemaal.
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