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is hoogleraar ondernemingsﬁnanciering
en financiële Markten aan de Universiteit
van amsterdam (Uva). Hij zit sinds 2004
in de Sociaal-economische raad (Ser) en
is daar momenteel kroonlid. Verder is hij
directeur van het amsterdam Center for
Law & economics (aCLe) en directeur
van het amsterdam Center for Corporate
finance (aCCf).

Hoe ziet dat er uit, ‘de grootste crisis in de
geschiedenis van de corporatiesector’?

ties als corporaties een brede taakopvatting

‘Nou ja, corporaties bestaan al 100 jaar. Het is moeilijk om die periode

De ‘governance’ niet op orde,
grootheidswaanzin,
wat is er nog meer misgegaan?

helemaal te overzien. Maar het is wel de grootste crisis in de recente

‘Corporaties hadden in de huidige economi-

momentum totaal verdwenen. Corporaties

geschiedenis van de corporatiesector.’

sche crisis de rol van stootkussen kunnen ver-

moeten zich van de politiek terugtrekken op

vullen door anticyclisch te investeren. Maar

hun kerntaken.’

Wat maakt deze crisis zo groot?

dat zij onbewust procyclisch hebben geïnves-

staan, dat is het belangrijkste probleem van de sector. Je kunt natuur-

teerd. Nu hebben zij te weinig reserves om

lijk zeggen dat een paar rotte appels het voor de hele sector hebben

net als de overheid en de pensioenfondsen een

verpest. Maar Vestia was wel het druppeltje dat de emmer heeft doen

bijdrage te leveren aan het opvangen van de

overstromen. Het gebrek aan onderling vertrouwen leidt tot de ge-

gevolgen van de economische crisis.’

staan.’

Hoe is deze vertrouwenscrisis ontstaan?

als leefbaarheid en belangrijke publieke
voorzieningen. Voor die gedachte is het

corporaties kunnen die rol niet vervullen om-

‘Tussen de corporaties en Den Haag is een vertrouwenscrisis ont-

vechten tussen de sector en Den Haag die we nu in de kranten zien

toebedeeld waarbij zij geld steken in zaken

Hoe hebben volgens u de corporaties het zover laten komen?
‘De leencapaciteit van corporaties was voor de

‘gEMEENTEN kUNNEN
NiETS ZONDER HET
iNVESTERiNgSkApiTAAL
VAN CORpORATiES’

Als corporaties zich onder druk
van de politiek terugtrekken op
hun kerntaken, wat betekent dat
dan voor de sector?
‘De lijn van de huidige discussie leidt naar
een heel enge taakopvatting van corporaties.
We zitten op het traject dat zij terug moeten
naar letterlijk de huisvesting van de zwakkeren in de samenleving. Trek je die lijn door,

‘Corporaties zijn er niet in geslaagd om hun governance goed te orga-

crisis enorm waardoor zij makkelijk veel geld

niseren. Toezichthouders hebben hun bestuurders hierdoor onvol-

aan konden trekken. Zij hadden bovendien een

doende in de hand kunnen houden. Met als gevolg dat kapitaal is ver-

brede taakopvatting. En omdat er geen mecha-

dat ze nog explicieter en verder worden ont-

kwanseld en verkeerd is besteed. En er zijn heel grote corporaties ont-

nisme was om corporaties af te remmen kregen

manteld dan nu is ingecalculeerd.’

staan. Onder leiding van bestuurders die aan grootheidswaanzin

zij te veel speelruimte om tal van projecten

leden en onvoldoende werden gecontroleerd, fuseerden corporaties

op te pakken. Bij corporaties was er tege-

De sector zit nu klem tussen aan de ene kant

Is er nog hoop voor de sector?

tot een omvang van meer dan 80.000 woningen.’

lijkertijd onvoldoende accountability (reken-

de vertrouwenscrisis met Den Haag en aan de

‘Corporaties hebben natuurlijk wel een bepaalde onmisbaarheid.’

schap geven over resultaten, red.); tenminste,

andere kant de vastgelopen woningmarkt. Je

deels. De "efficiency" in de sector is redelijk op

zou kunnen zeggen dat de corporaties in een

Legt u dat eens uit?

orde, denk maar aan de monitoring en "bench-

patstelling zitten.’

‘gemeenten kunnen helemaal niets zonder corporaties. Want zij zijn

De Zutphense

Maar kleine corporaties krijgen toch niet veel voor
elkaar in gebieden als Rotterdam-Zuid, waar alleen
een grootschalige herstructurering de problemen op
kan lossen?

wethouder rik de
Lange geeft een

marking" van onderhoudskosten. De doel-

dan worden corporaties veel en veel kleiner
dan ze nu zijn. Daarbij is het niet ondenkbaar

voor gemeenten de enige bron van investeringskapitaal. Om hun legiti-

matigheid – welke bestedingen leiden tot een

Is er een uitweg mogelijk?

‘Een corporatie heeft met zo’n 15.000 tot 20.000 woningen meer

maximaal maatschappelijk rendement – is wel

‘Alles wijst er op dat Den Haag de corporaties

nog nadrukkelijker dan nu al het geval is prestatieafspraken moeten ma-

dan voldoende kritische massa om haar volkshuisvestelijke taken uit te

problematisch. De koop van de SS Rotterdam

een kopje kleiner gaat maken.’

ken. Zij moeten partnerschappen aangaan met de gemeenten. Want al-

reactie op dit

voeren. Voor grote projecten zoals Rotterdam-Zuid kunnen corpora-

door Woonbron is hiervan een berucht voor-

interview. Scan de

ties samenwerken. ik ben tot 2006 bij De key in Amsterdam toezicht-

beeld.’

Qr-code of kijk op

houder geweest. Weet je waarom bestuurders in die tijd wilden fuse-

aedes.nl, dossier

ren? Omdat ze dan vooraan stonden bij de wethouder. Dat was de

Hervorming

enige reden. Toch kun je corporaties hiervan niet volledig de schuld

Wat kunnen corporaties
nu nog doen?

woningmarkt.

geven. Ook de overheid is verkeerd bezig geweest. Zo zijn in de zorg

‘Om aan investeringskapitaal te komen, kun-

en het onderwijs enorme organisaties ontstaan. Maar in negen van de
tien gevallen heeft dat niet geleid tot grotere doelmatigheid.’

Dat is wel erg somber. Is er echt
geen ander scenario denkbaar?

miteit ten opzichte van de gemeenten vast te leggen zouden corporaties

leen zo kunnen corporaties hun toegevoegde waarde aantonen. Bij het
maken van de prestatieafspraken moeten corporaties heel dicht blijven
bij de oorspronkelijke missie van de sector. Huisvesting voor zwakkeren

‘Het is lastig om een vrolijker verhaal te vertel-

staat hierin centraal. Corporaties kunnen rond dit thema ook de coördi-

len. Toen ik nog niet zo lang lid was van de

natie verzorgen met het oog op leefbaarheid. iets als zorgwoningen zou

Sociaal-Economische Raad heb ik meege-

wel kunnen passen. Maar ga niet zelf commercieel investeren. Zoek zo

nen corporaties woningen verkopen. Maar dat

schreven aan een rapport over maatschappelijk

weinig mogelijk de verbreding, want dat roept alleen maar maatschap-

gaat niet door de crisis op de woningmarkt.

ondernemen. in dat rapport krijgen organisa-

pelijke weerstand op. Dat gevecht moet je nu niet aangaan.’
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‘de woningmarkt is een
strooppot
waarin alles
aan elkaar
plakt’

Maar door de band met de gemeenten te versterken is het vertrouwensprobleem met Den Haag niet
opgelost.
‘Aedes zal namens de sector met Den Haag een
manier van werken moeten zoeken. Want de
partners van corporaties bevinden zich op lokaal niveau, maar hun belangen liggen in Den
Haag. Slaagt Aedes hierin, dan krijgen corporaties de kans om hun toegevoegde waarde te
bewijzen. Ondanks het enorme wantrouwen is
hier nog wel ruimte voor. Want m
 inister Blok

dig veel vaker dan voorheen van baan en dus ook van woonplaats. De

van Wonen krijgt met een onwillige corpora-

woningmarkt zit echter vast en beweegt niet mee met deze ontwik-

tiesector natuurlijk niet veel voor elkaar.’

keling. Daarbij komt dat de subsidie op koopwoningen (hypotheek-

Wat zou uw advies aan Blok zijn
om uit de huidige impasse te
komen?

renteaftrek, red.) de commerciële huurmarkt relatief duur maakt. En
de huurmarkt wordt op haar beurt weer verstoord door de huursubsidie en het te grote aantal sociale huurwoningen. Het resultaat is dat
de woningmarkt een grote strooppot is geworden waarin alles aan

‘De politiek moet een nieuwe blauwdruk voor

elkaar plakt. Voor het weer los maken van de woningmarkt staan in

de woningmarkt maken. Blok zou een eerste

WONEN 4.0 en het rapport Naar een integrale hervorming van de

stap in de richting van zo’n blauwdruk kunnen

woningmarkt van de Sociaal-Economische Raad, de moeder van alle

zetten door een kleine commissie aan te stellen

adviezen, goede aanknopingspunten. Want de vraag waarmee we

met daarin mensen die bij alle partijen vertrou-

zitten is hoe we een verantwoorde overstap gaan maken naar een

wen genieten. Deze commissie zou niet louter

moderne en flexibele woningmarkt. Daar zijn we nu mee bezig. Het

over corporaties moeten gaan, maar zich met

onverantwoorde hieraan is alleen dat we niet weten waar deze zal

name moeten buigen over de vraag hoe er een

eindigen.’

commerciële huurmarkt tot stand gebracht kan
worden. Want daar zit het grote hiaat. De commissie werkt vervolgens twee of drie beleidsopties uit en legt die voor aan de minister.’

Waarom is het creëren van een
commerciële huurmarkt zo
belangrijk?

En hoe moet het dan met de heffing van 2 miljard
euro die in het regeerakkoord staat en de sector
financieel uitholt?
‘De corporatiesector zou wat minder defensief kunnen reageren dan
zij nu gedaan heeft. Zo zou Aedes kunnen uitwerken hoe de sector
op kleinere schaal duurzame set afspraken met de overheid wil aangaan waarin ook de wens van Den Haag wordt meegenomen om een

‘De moderne samenleving die wij willen zijn

paar miljard euro te vinden. Laat dit model vervolgens zien en licht

vraagt hierom. Mensen wisselen tegenwoor-

het toe. Het is dan aan de politiek om te besluiten of zij de heffing van
2 miljard euro in de huidige vorm doorzet.’

Meer informatie

woningmarkt.

Moet de verhuurdersheffing niet gewoon van tafel?
Besluit de politiek om deze door te zetten, dan
kunnen corporaties niet meer investeren, hebben
zij gemeenten niet veel meer te bieden en wordt
hun legitimiteit verder ondergraven.

Het SER-rapport Naar een integrale

‘Tja, de huidige tijd heeft natuurlijk in zich dat je, hoe gaat die uit-

hervorming van de woningmarkt kunt u lezen

drukking met het kind en het badwater ook al weer? O ja, dat het

op www.ser.nl.

kind met het badwater wordt weggegooid.’

In het dossier Hervorming woningmarkt op
Aedes.nl vindt u WONEN 4.0 – het plan van
Aedes, Woonbond, VEH en NVM voor de

