
Corporaties aan banden, zorg juist niet

Door onze redacteur
Menno Tamminga
Amsterdam, 17 juni. Hier schei-
den de wegen. Twee van de groot-
ste maatschappelijke sectoren, de
woningcorporaties en de zorgsec-
tor, bewegen zich in tegengestelde
richtingen. De liberalisering van
de zorgsector gaat gestaag door en
de overheid wil zich verder terug-
trekken. Maar de corporaties krij-
gen te maken met stringenter toe-
zicht en nieuwe regels die hun on-
dernemersvrijheid inperken.

Woningcorporaties en zorgin-
stellingen zijn in hun eigen visie
én in die van het kabinet zogehe-
ten maatschappelijke onderne-
mingen. Zij zijn particuliere orga-
nisaties met elk een publieke op-
dracht: adequate gezondheids-
zorg, en woningen bouwen en ver-
huren aan mensen met een smalle
beurs. Niet echt bedrijfsleven
(‘markt’), niet echt overheid, maar

maatschappelijk middenveld.
Zij komen als maatschappelijke

ondernemingen tegemoet aan de
ideologie van CDA én PvdA: parti-
culier initiatief, maar wel met een
collectief karakter.

In de zorg rukt het particuliere
investeringsinitiatief nu op. Inves-
teerders nemen belangen in bij-
voorbeeld ziekenhuizen. Particu-
liere verzekeraars moeten in het
zorgstelsel een regierol spelen. De
overheid heeft decennia een „f ij n -
mazig netwerk van regels, afspra-
ken en budgettaire beperkingen”
in stand gehouden, zoals de Raad
voor de Volksgezondheid & Zorg
(RVZ) dat vorige week in een ad-
vies aan het kabinet formuleerde.
Maar dat wordt deels ontmanteld.
„Zorginstellingen veranderen van
semi-overheidsinstellingen in on-
dernemingen.”

In de zorg verplaatst de discus-
sie zich van de vanzelfsprekende
publieke bemoeienis naar de vraag
naar de uitzonderingen, zoals:
wanneer moet de overheid een
zorgorganisatie in financiële crisis
nog redden? Adviseur RVZ én de
toezichthoudende Nederlandse
Zorgautoriteit (NZa) pleiten daar-
om, in lijn met het beleid van mi-
nister Klink (Volksgezondheid)
voor de invoering van een alarm-
systeem, zodat zij een financieel

crisisgeval opmerken voordat het
bankroet bijna onontkoombaar is.
De NZa constateert daarbij dat een
minister zoveel meer mogelijkhe-
den heeft om bij woningcorpora-
ties in te grijpen dan bij zorgin-
stellingen. En dat terwijl bij een
faillissement van een corporatie
„waarschijnlijk geen acuut pro-
bleem zal ontstaan”.

De NZa raakt aan een cruciaal
verschil tussen corporaties en an-

dere ‘maatschappelijke onderne-
mingen’: de corporaties hebben
dankzij hun 2,4 miljoen woningen
een groot financieel vermogen.
Over de hoogte daarvan lopen de
meningen uiteen. De laatste schat-
ting door financieel toezichthou-
der Centraal Fonds Volkshuisves-
ting (CFV) is bijvoorbeeld 32 mil-
jard euro. Dat vermogen is de afge-
lopen eeuw opgebouwd. Eerst in
nauwe financiële samenwerking
met de overheid. Sinds het door-
snijden van de financiële relaties
met de overheid vijftien jaar gele-
den hebben de corporaties de ver-

mogensvorming zelfstandig
voortgezet. Maar die gouden tij-
den van onbekommerde zelfstan-
digheid zijn voorbij.

Minister Van der Laan (Wonen,
Wijken en Integratie; PvdA) vindt
het „wenselijk een nieuwe balans
te vinden tussen het zelfstandige
maatschappelijke ondernemer-
schap van corporaties en de pu-
blieke waarborgen in het corpora-
tiestelsel” berichtte hij vorige

week aan de Tweede Kamer. In
naam blijven de corporatie onder-
nemers, maar met minder eigen
bewegingsruimte. De gemeenten
krijgen meer invloed op de plan-
nen en de uitwerking daarvan: de
corporatie moet naar redelijkheid
gaan bijdragen aan de „uitvoering
van de lokale volkshuisvesting”.
De minister en een versterkte fi-
nanciële toezichthouder gaan
meer beslissingen toetsen. De
commissarissen van woningcor-
poraties moeten beter hun best
doen. En Van der Laan wil de kans
op financiële stroppen zoals de SS

Het kabinet wil de vrijheid
van woningcorporaties
beperken. Maar de overheid
trekt zich verder terug uit
de zorg. Hoe gaat het verder
met het maatschappelijk
middenveld?

Rotterdam (80 miljoen euro waar-
deverlies voor corporatie Woon-
bron) minimaliseren.

De herovering van publieke in-
vloed op de corporaties is niet al-
leen het gevolg van een ongeloof-
lijke serie misslagen (fraude, ex-
cessieve beloningen, tekortschie-
tend eigen toezicht) in de sector
zelf. Het financiële vermogen van
de corporaties is politiek gezien
ook te aantrekkelijk. Minister Bos
(Financiën; PvdA) heeft het parti-
culiere vermogen al aangegrepen
voor een belasting die 500 miljoen
euro per jaar moet opleveren. Mi-
nister Van der Laan geeft nu duide-
lijke verplichtingen om het parti-
culiere vermogen voor de lokale
publieke zaak in te zetten: bouw
en exploitatie van huizen, maar
ook van vastgoed met een maat-
schappelijke bestemming zoals
scholen en zorgvoorzieningen.
Dat zal wethouders als muziek in
de oren klinken in crisistijd.

Het nieuwe stringente kader is
Van der Laans oplossing voor een
manco dat de meeste maatschap-
pelijke ondernemingen kennen –
niet alleen corporaties, maar ook
zorginstellingen, pensioenfond-
sen, scholen en omroeporganisa-
ties. Zij zijn stichtingen zonder ei-
genaar. Ondernemingen hebben
aandeelhouders die kunnen bij-

sturen als het beleid hun niet zint.
Al moet de weerbaarheid van be-
leggers bij grote ondernemingen
niet overschat worden gezien de
debacles (kredietcrisis, boekhoud-
schandalen, mislukte overnames).

In het maatschappelijk midden-
veld overheersen de stichtingen
zonder eigenaren. Dat maakt hen
in wezen allemaal kwetsbaar. Zij
werken allemaal, zoals de Algeme-
ne Rekenkamer vorig jaar in een
rapport analyseerde, met hoogge-
spannen verwachtingen over hun
prestaties, hoge verwachtingen
van henzelf en van de samenle-
ving. Teleurstelling ligt op de loer.
Elke sector kampt wel met publie-
ke twijfels over de hoogte van de
topbeloningen of met schandalen.

De drang van corporaties, zorg-
instellingen en scholen tot fusies
maakt „steeds minder duidelijk
van wie en voor wie de instellingen
z ij n ”, constateert de Rekenkamer.
Hoe diffuser de taak en het ‘eigen-
dom’, hoe groter de kans op poli-
tieke inmenging. Uit de hand ge-
lopen ondernemerschap zie je niet
alleen bij corporaties, maar ook bij
omroepen (hoge sterrenbelonin-
gen, twijfelachtige sponsoring) en
bij zorginstellingen (bankroet
Meavita, bijna bankroet Phila-
delphia gehandicaptenzorg en bij-
na bankroet Orbis ziekenhuis).
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