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Inleiding 

Aanleiding 

Als corporaties in financiële problemen komen, draait de sector uiteindelijk voor de kosten daarvan 

op. Dat geldt zowel als het WSW als borger wordt aangesproken, als ingeval uiteindelijk een 

sanering plaatsvindt.  

Bij het aanpakken en oplossen van financiële problemen van een corporatie spelen WSW, ILT-Aw, 

ministerie en gemeenten een rol. De corporaties hebben echter in de wet geen positie die hen 

betrekt bij de oplossing van een problematische schuldsituatie van een collega-corporatie.  

Sinds 2015 verplichten Aedes-leden zich, via artikel 5.6 van de governancecode, om zich ingeval 

van een sanering te laten adviseren door een adviescommissie.  

In twee casus, Stichting Humanitas Huisvesting (verder SHH) en Woningstichting Geertruidenberg 

(verder WSG) hebben twee commissies geadviseerd en heeft de saneerder beslissingen genomen 

op aanvragen.  

Aedes heeft ondergetekende opdracht verleend om een evaluatie te verrichten van het 
functioneren van beide commissies1 met als hoofdvragen:  

(1) Wat ging goed en wat kon beter? En  

(2) Welke aanbevelingen zijn er voor aankomende saneringen?2  
 

Werkwijze 

In de periode juli t/m september 2018 heeft het onderzoek plaatsgevonden. Daarbij is schriftelijke 

documentatie rond beide casus bestudeerd. Door Aedes zijn stukken ter beschikking gesteld. Ook 

geïnterviewde personen hebben mij stukken doen toekomen. Daarnaast heb ik documenten uit 

openbare bronnen geraadpleegd, zoals de dossiers van beide casus die op de website van WSW 

staan, wetten en regelingen en Kamerstukken. Hoewel het aantal documenten groot is kan ik niet 

verifiëren of alle relevante stukken beschikbaar waren.  

In de genoemde periode heb ik met de door Aedes geselecteerde personen, die tevoren hun 

medewerking hebben toegezegd, interviewgesprekken gevoerd. Zij hebben de opdrachtformulering 

van Aedes ontvangen en ik heb hen vooraf schriftelijk vragen voorgelegd. Gesproken is met3: 

• De voorzitters, enkele leden en de secretarissen van de beide SAC’s; 

• Van SHH en WSG  

• Fusiepartners van SHH en WSG, 

• WSW, Aw, Ministerie van BZK, 

• Leden van het Algemeen Bestuur (verder: AB) van Aedes en van het MT van de Aedes 

werkorganisatie. 

 

Veel dank is verschuldigd aan de geïnterviewden die allen bereidwillig hun medewerking hebben 

verleend.  

Op basis van het documentonderzoek, de interviews en eigen analyse heb ik deze rapportage 

opgesteld.  

Focus van deze evaluatie 

De evaluatie heeft betrekking op de SAC’s. Dat gaat om de manier waarop zij hebben gewerkt, de 

opdracht die is meegeven, de wisselwerking met het Aedesbestuur en de impact op de 

stakeholders en uiteindelijk het besluit van de saneerder. De opdracht was niet om ook de gang 

van zaken van de saneringen te evalueren. Deze evaluatie doet dan ook niet. Toch kan er niet 

helemaal worden voorbijgegaan aan de regelgeving en de “wettelijke” actoren die bij de sanering 

een rol spelen. Wettelijke regels en de actoren die wettelijke taken hebben (WSW, Aw, BZK) 

                                                             
1 Voor “sectoradviescommissie” worden afwisselend de termen “commissie” en “SAC” gebruikt. 
2 De precieze onderzoeksvragen komen in het vervolg aan de orde en zijn bij elkaar in bijlage 1 opgenomen.  
3 Zie bijlage 2 voor de namen en organisaties van de geïnterviewde personen. 
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beïnvloeden namelijk het speelveld en de speelruimte van de sectoradviescommissies. Een aantal 

suggesties gaat dan ook over het wettelijke stelsel.  

Opbouw en opzet van dit rapport 

Dit rapport begint met de onderzoeksvragen rond het thema “Wat ging goed en wat kan beter”, die 

zijn meegegeven. Waar nodig bundel ik vragen. Daarna geef ik een beschouwing op de context van 

deze beantwoording. Dit is een tussenstap naar de onderzoeksvragen rond het thema “Welke 

aanbevelingen zijn er voor aankomende saneringen”.   

1. Wat ging goed en wat kon beter?  

Hoofdonderzoeksvraag 1 is “Wat ging goed en wat kon beter?” Onder deze vraag is een vijftal 

evaluatievragen gesteld. Ze worden hieronder samengevat weergegeven en daarna beantwoord.  

1.a Instelling en bemensing commissies 

Evaluatievraag 1.a luidt:  

Hoe is het instellen van de commissies verlopen? Hoe is het besluitvormingsproces verlopen – op 

welke manier zijn de leden betrokken en/of geïnformeerd en welke reactie zijn er daarop geweest – 

op welke manier is de commissie bemenst?  

 

Voor de instelling van een sectoradviescommissie is geen werkwijze vastgelegd. In de WSG casus 

werden kandidaat-commissieleden informeel aangezocht op basis van merites, ervaring en kennis. 

Wel is het selectiecriterium gehanteerd dat kandidaten niet uit de regio komen en dat zij geen 

directe betrokkenheid bij de casus hebben. De Aedes-leden zijn daarbij niet betrokken. Zij zijn 

hierover wel geïnformeerd via de gebruikelijke kanalen (website). Bij de informele formering heeft 

sondering plaatsgevonden met WSW en de te saneren corporatie. Financiële kennis en ervaring 

naast volkshuisvestelijke kennis speelden de belangrijkste rol. Er is gekozen voor 

corporatiebestuurders als commissielid, met een enkele uitzondering. Er is niet geselecteerd op een 

competentieprofiel of op regionale afspiegeling. Bij de SHH-casus is een oproep aan de sector 

gedaan voor deelnemers en daarop is deze commissie samengesteld, met toepassing van 

soortgelijke criteria als bij WSG.   

 

In de interviews komt het beeld dat commissieleden vaktechnisch als geschikt zijn ervaren. Dat er 

geen open kandidaatstelling heeft plaatsgevonden vinden sommige partijen onwenselijk. Daarbij is 

ook opgemerkt dat de commissies qua samenstelling meer checks & balances op de assen 

financieel/volkshuisvestelijk, randstad/zuiden, en inhoud/verbindend hadden mogen hebben.  

 

1.b. De opdracht van de commissie 

 

Evaluatievraag 1.b luidt:  

 

Wat was de opdracht van de commissie? Was de rol scherp beschreven? –Hoe verliep het proces 

om te komen tot de rol – Hoe is er in de opdracht een afweging gemaakt tussen volkshuisvestelijke 

doelen van de corporatie en van de sector – Welke inhoudelijke uitgangspunten zijn meegegeven 

voor de beoordeling van de subsidieaanvraag en oplossingen?  

 

De opdracht van de commissie is opgenomen in artikel 5.6 van de governance code. Dat luidt:  

 

“In geval van een eventuele sanering van een corporatie laat een corporatie, die bij de organisatie 

die de saneringsfunctie (gemandateerd) vormgeeft een saneringsplan indient, zich adviseren door 

een in te stellen adviescommissie vanuit Aedes. De corporatie verstrekt deze adviescommissie de 

benodigde informatie zodat deze een verantwoord en gedegen advies over het saneringsplan kan 

uitbrengen. Dit advies maakt onderdeel uit van de saneringsaanvraag van de betreffende 

corporatie. De saneringsorganisatie weegt dit advies mee in haar saneringsbesluit.” 

 

Merk op dat deze bepaling geen inhoudelijke opdracht aan de commissie bevat. Ook de 

samenstelling, positie, werkwijze, rapportage zijn niet geregeld. De commissie komt formeel alleen 

in beeld bij saneringen en niet bij probleemsituaties die niet tot sanering leiden.  



 

5 
 

 

Uit de stukken blijkt niet een schriftelijk instellingsbesluit van de beide commissie. Er is alleen een 

besluit in het algemeen bestuur genomen. De beide commissies hebben een brief ontvangen (resp. 

23 november 2016 en 21 juni 2016) die als instellingsbesluit kunnen worden gezien.  

 

De brief aan de SAC-SHH bevat een inhoudelijke opdracht: “Concreet wensen wij van u een 

afweging en eindoordeel over welk alternatief voor de sector het beste is in termen van minimale 

kosten voor de sector”.  De brief aan de SAC-WSG formuleert de opdracht anders: “Concreet 

wensen wij van u (..) een afweging en eindoordeel over welk alternatief voor WSG en de sector het 

beste is in termen van voorzetting van minimaal noodzakelijke DAEB-activiteiten tegen minimale 

kosten voor de sector.”   

 

Beide brieven zeggen dat de SAC haar advies via het Aedes bestuur afgeeft aan de corporatie, 

waarbij het AB een (separate) zienswijze geeft. Dit wijkt af van de tekst van de governance code 

die ervan uitgaat dat de SAC het advies direct aan de corporatie verstrekt. De opdracht van beide 

commissies is inhoudelijk verschillend: bij SHH mist de volkshuisvestelijke weging en bij WSG is 

die er wél, zij het kort. Behalve de genoemde passages zijn er geen inhoudelijke of andere 

uitgangspunten meegegeven aan de commissies.  

 

In de interviews is door leden van de commissies aangegeven dat zij op een breed palet van 

inhoudelijke en procedurele onderwerpen zelf hun weg moesten vinden. Daarbij hebben de 

commissies eigen keuzes gemaakt.  

 

Een belangrijk thema is de verhouding tussen volkshuisvestelijke eisen en minimale financiële 

lasten. Moet een lokale oplossing primair volkshuisvestelijk verantwoord zijn en secundair zo 

efficiënt mogelijk vorm krijgen, of staan de minimale kosten voor de sector voorop en moet de 

oplossing nog net volkshuisvestelijk aanvaardbaar zijn? Het criterium dat ik hier “volkshuisvestelijk 

verantwoord” noem is niet ingevuld. Is dat het minimaal noodzakelijk DAEB, is dat ook negatieve 

effecten voor zittende huurders, zoals minimaal onderhoud of investeringen in duurzaamheid, wat 

vindt men van het optrekken van huren? Is de wettelijke grens bepalend of is een verslechtering 

van de huurderspositie de norm?  

 

De balans tussen sociale effecten en kosten raakt ook in de kern de solidariteitsopgave: corporaties 

die zelf (kunnen) vinden dat zij een moeilijke volkshuisvestelijke opgave hebben, moeten bijdragen 

aan het financieren van een lokale probleemoplossing elders, waarvan zij het beeld (kunnen) 

hebben dat die volkshuisvestelijk ruimhartig is belegd.   

 

De beoordeling van varianten op een redelijke balans van sociale en financiële effecten is extra 

moeilijk voor een commissie, als de leden bestuurders zijn met zelf een volkshuisvestelijke 

opdracht. Bovendien zijn zij betaler van een probleemoplossing voor een collega-bestuurder buiten 

hun eigen omgeving.  

 

1.c. Uitvoering van de opdracht door de commissies 

 

Evaluatievraag 1.c luidt:  

   

Op welke manier heeft de commissie haar opdracht uitgevoerd? Hoe is de samenwerking tussen 

commissieleden verlopen – Heeft de commissie voldoende tijd en middelen gehad – Hoe verliep de 

relatie van commissie en Aedes werkorganisatie – Was er een duidelijke rolverdeling tussen Aedes 

en commissie – Hoe verliep de relatie tussen commissie en Aedes bestuur.  

 

Wat goed is gelopen – bij beide casus – is dat beide commissies voortvarend aan de slag zijn 

gegaan en hun taak met veel inzet en energie hebben opgepakt. Dit, terwijl de leden drukbezette 

bestuurders en managers zijn. Uit de interviews blijkt dat commissieleden leden sterk gemotiveerd 

zijn voor het belang van de zaak en zeer taakgericht hebben gewerkt.   

 

Voor beide casus geldt dat informatie een belangrijke factor voor het functioneren van de 

commissie is. Vanuit beide commissies is aangegeven dat hun informatiepositie gebrekkig is. Soms 
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was informatie er niet, of was er een grote afhankelijkheid van de bereidheid van anderen en 

verkeert de commissie in een vragende positie.   

 

Een ander aspect dat veel is genoemd is het gebrek aan heldere toets kaders. Dit geldt financiële 

normen, prognoses, waarde begrippen (bedrijfswaarde, marktwaarde, beleidswaarde), 

renteberekeningen, het hanteren van “afslagen” op kasstromen. Omdat niet duidelijk was hoe diep 

de commissies werden geacht door te analyseren, moesten zij op dit punt pionieren. De SAC-SSH 

is naar eigen zeggen gestopt met het uitdiepen, terwijl het beeld van de SAC-WSG is dat men 

diepgaand aan het doorrekenen is geweest met inschakeling van externe deskundigen.  

 

Over het interne functioneren van de commissies zijn de betrokken geïnterviewden positief. De 

commissies hebben beide op de momenten dat het nodig was voortvarend gewerkt om tot een 

advies te komen. Bij SHH is er tijdsdruk ervaren. Beide commissies hebben voldoende tijd gehad. 

Ten aanzien van middelen hadden commissies de mogelijkheid om externe expertise in te huren. 

Dat is door beide commissies gedaan. Over de kosten van externe inhuur zijn geen stukken in het 

dossier opgenomen.    

 

De ondersteuning van de SAC is door de Aedes werkorganisatie verleend. De geïnterviewde 

commissieleden zijn tevreden over de inzet en expertise van ondersteuning. Het voornemen is 

geweest om Chinese Walls toe te passen. In de praktijk echter werden SAC-secretarissen ook 

betrokken in het opstellen van stukken voor de Aedes-werkorganisatie. Dat is in de WSG-casus niet 

een gemakkelijke positie geweest, gezien de druk die zich op dat dossier heeft ontwikkeld.  

 

De relatie tussen Aedes bestuur en de SAC levert een variëteit aan beelden op. Uit de 

instellingsbrieven blijkt dat de SAC via het AB adviseert. In de praktijk deed de SAC op afstand van 

het bestuur haar werk. Dat werk had een inhoudelijk en diepgravend karakter. Het kostte veel 

moeite om de grote hoeveelheid financiële informatie te doorgronden en om – in het geval van de 

SAC-WSG – alternatieven te ontwikkelen. Beide commissies hielden contact met het bestuur door – 

wanneer daar aanleiding voor was – het bestuur te informeren. Die communicatie verliep soepel.  

 

De relatie tussen SAC en AB is in de WSG casus niet onverdeeld als positief ervaren. De 

waarneming van sommige geïnterviewden is dat het bestuur in deze casus gaandeweg te veel in de 

casuïstiek van een individuele zaak betrokken is geraakt. De reden die daarvoor wordt genoemd is 

het grote bedrag dat met de probleemoplossing bij WSG is gemoeid. Ook speelt mee de 

onduidelijkheid van de  beoordelingskaders. Verder is een observatie dat de SAC niet in isolement 

kan opereren en haar visie bevestiging nodig heeft voor draagvlak.  

 

1.d. Relatie met andere partijen 

 

Evaluatievraag 1.d luidt:  

 

Hoe verliep de relatie tussen commissie en andere partijen?  Hoe kijken Aw, WSW en BZK aan 

tegen de commissie – Idem voor de te saneren corporatie en andere betrokken corporaties – hoe 

verliep de relatie en informatie-uitwisseling tussen deze partijen 

 

i. WSW was voor de beide commissies als borger en saneerder een belangrijke partij. De 

commissies hebben met WSW contact gehad en over de relatie zijn geen bijzondere opmerkingen 
gemaakt. Wel is goed merkbaar geweest dat er parallelle processen zijn. De SAC bereidt haar 

advies voor en is niet aangesloten op het proces dat WSW voert met de saneringscorporatie. 

Daarin is de SAC geen partij.  
 

ii. ILT-Aw heeft met de SAC-WSG contact gehad, maar ook voor haar geldt dat de SAC geen partij 

is; zo heeft de SAC-WSG pas geruime tijd na het uitbrengen daarvan de zienswijze van de Aw ter 
inzage gekregen. Contacten hadden een informeel karakter.  

 

iii. BZK beziet de SAC als onderdeel van Aedes en heeft met de SAC niet direct contact gehad; men 
heeft wel kennisgenomen van de adviezen van de SAC. 

 

iv. Saneringscorporatie. Voor de SAC is de saneringscorporatie een partij, te weten een adviseur. 

Dit volgt uit de governance code. Hiermee is in beide casus verschillend omgegaan. Bij SHH ervoer 
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de SAC een informatieachterstand – dat had ook te maken met het niet voorhanden zijn van een 

volledige administratie bij SHH. De achtereenvolgende SHH-bestuurders voorzagen de SAC op 

aanvraag van informatie en hadden een welwillende, zij het afstandelijke houding. Dat verklaart 

mogelijk dat de SAC ervoer dat zij op achterstand bleef; dat kwam feitelijk doordat zij niet was 

aangesloten op het proces tussen SHH en WSW en tussen deze partijen en Woonbron als beoogde 

fusiepartner. De SAC-voorzitter had informeel contact met  SHH.    

 

Met WSG had de SAC tussen september 2016 en mei 2017 intensief contact. Na een lastige start 

vanwege een discussie over vertrouwelijkheid was sprake van een op het oog voor SAC en WSG 

constructieve werkrelatie. Ook hier waren er parallelle processen, want WSG schakelde ook met 

WSW en met de “puzzelaars”. Zo begon vanaf april 2017 het biedingsproces op het puzzelmodel, 

terwijl de SAC bezig was uitgangspunten voor verschillende scenario’s te ontwikkelen. De 

verhouding tussen WSG en SAC kwam onder druk na het moment waarop puzzelaars hun 

biedingen en de SAC haar conceptadvies uitbrachten (resp. oktober en november 2017). WSG 

heeft de commissie steeds beargumenteerd geïnformeerd over haar positie.  

 

v. Fusiepartners. SHH: met Woonbron als fusiepartner had de SAC-voorzitter informeel contact. 

WSG: met de puzzelaars heeft de SAC een moeizame verhouding gehad. De SAC vond dat haar  

onafhankelijkheid in het geding zou raken als men met de puzzelaars contact zou hebben. De 

puzzelaars hadden die behoefte kenbaar gemaakt. Na tussenkomst van het AB zijn er enkele 

bijeenkomsten tussen puzzelaars en SAC geweest, maar die verliepen stroef en zonder open 

gedachtewisseling.  

 

1.e. Impact van het advies van de commissie 

 

Evaluatievraag 1.e luidt: 

 

Wat was de impact van het advies van de commissie? – voldeed het resultaat aan de 

verwachtingen? – heeft het advies een rol gespeeld bij de aanvraag van de corporatie – was de 

timing van het advies goed? - heeft het advies draagvlak bij WSW, Aw en BZK en heeft het impact 

gehad op het saneringsbesluit?  

 

Ik bespreek deze vraag apart voor SHH en WSG. Een kernpunt van het advies van de SAC-SHH is 

dat een fusie wenselijk is, waarbij de SAC het oog had op Woonbron, omdat deze partij voldoende 

groot was, de lokale inbedding aansloot bij die van SHH en er geen andere op het oog geschikte 

partijen waren. De SAC vond dat zij onvoldoende zicht had op de financiële aspecten, en heeft 

deze, vindt men zelf, niet zeer diepgaand doorgeanalyseerd. Dit leidde tot het advies om geen “one 

off” saneringsbijdrage toe te kennen, maar deze in tijd te herijken. Daarbij is een “earn out” 

regeling voorgesteld. Het eerste deel van het advies is gevolgd, maar niet goed is vast te stellen of 

dat niet ook zonder het advies was gebeurd. Het tweede deel is niet gevolgd. Het lijkt erop dat dit 

niet goed paste bij de saneringsbeslissing die afwijzend was, waardoor de borg moet worden 

aangesproken. Ook inhoudelijk was de earn out niet onomstreden, omdat Woonbron aangaf dat 

een herijking naar twee richtingen zou moeten gelden, dus ook bij tegenvallers.  

Gezien de SAC start als er een aanvraag voor saneringssubsidie is, heeft het advies een goede 

timing. Wel vinden enkele geïnterviewden het bijzonder dat de taak van de SAC eindigt na het 

advies4, terwijl het proces verdergaat en er enkele maanden later een vervolgadvies is gevraagd.  

Bij de wettelijke autoriteiten WSW, Aw en BZK heeft het advies draagvlak, zij vonden dit goed 

navolgbaar, gezien de taak van de SAC. Of het invloed heeft gehad op het saneringsbesluit is niet 

goed te zeggen. Het besluit wees de saneringsaanvraag af, omdat de noodzaak van 

saneringssubsidie voor de voortzetting van de DAEB-werkzaamheden van SHH niet is komen vast 

te staan5 6.  

                                                             
4 Zo kan de tekst van de governance code althans worden gelezen. 
5 Brief minister van BZK, 24 november 2017, kamerstuk 29 453, nr. 460, blz. 2.  
6 Hierdoor wordt de “rekening“ feitelijk naar de borger doorgeschoven. Die komt via het aanspreken van obligo 
van de corporaties als deelnemer aan het WSW ook op hun conto, zij het met een andere verdeelsleutel.   
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Voldeed het advies aan de verwachtingen? Daarvoor is van belang of het advies van de SAC een 

oplossing schetst waarvan de kosten voor de sector minimaal zijn. Dat is niet uitgebreid aan de 

orde geweest, o.a. omdat de oplossingsrichting (fusie) de enig reële optie was, het bedrag relatief 

beperkt was en via de borg zou lopen. Het advies is door het AB van Aedes overgenomen en heeft 

intern niet tot merkbare discussie geleid.  

De SAC-WSG heeft in het eerste (concept) advies aangegeven dat het puzzelmodel te duur is en 

dat andere varianten zouden moeten worden onderzocht. In het uiteindelijke advies (mei 2018) 

stelt de SAC voor om WSG te laten voortbestaan, beheerd door één of meer andere corporaties 

(“beheer-variant”). Daarbij zou een lange periode (30 jaar) voor herstel worden genomen7. De SAC 

was stellig in haar opvatting dat het puzzelmodel onnodig kostbaar was vanwege de conditie van 

een totaaloplossing op korte termijn, de omvang van het “minimaal noodzakelijke” DAEB en de 

volkshuisvestelijke investeringen (duurzaamheid, leefbaarheid, e.d.). 

WSG heeft als aanvrager van het advies daarop gereageerd en onderbouwd waarom men dit niet 

volgt. Eén van de redenen daarvoor is dat het advies van de SAC niet past binnen het 

saneringskader (o.a. de hersteltermijn en het uitzicht op borgbaarheid). Het SAC-advies voldoet 

volgens WSG niet aan de volkshuisvestelijke randvoorwaarden voor een oplossing.  

De timing van het eerste (concept) advies paste bij de opzet van artikel 5.6 van de 

governancecode. Het tweede (definitieve) advies was in feite een vervolg advies, dat niet door 

WSG was gevraagd. Het werd gegeven als zienswijze, nadat diverse varianten door WSW waren 

doorgerekend in het kader van het zgn. regieoverleg, onder leiding van BZK.  

De adviezen van de SAC hebben geen zichtbare impact gehad op het besluit. Het besluit maakt 

kort melding van het advies en concludeert dat dit niet voldoet aan de wettelijke eisen. Het is 

echter niet uit te sluiten dat het advies invloed heeft gehad op het besluit. Sommige 

geïnterviewden menen dat dit het geval is en de proportionaliteitstoets streng is toegepast. Als dat 

het geval is, leidt dit, ceteris paribus8, in het systeem van de Woningwet tot een lagere 

saneringssubsidie maar tegelijk tot het aanspreken van de borg, waarvan de rekening eveneens bij 

de sector terechtkomt – zij het dat de verdeelsleutel anders is.  

Bij WSW, Aw en BZK heeft het advies geen draagvlak. WSW en Aw vinden het advies te weinig 

concreet en vanuit de zijlijn; “iemand moet toch verantwoordelijkheid nemen”. BZK vond dat ook 

en was uitgesproken kritisch over de bestuurlijke opstelling van Aedes. Dit omdat het advies naar 

haar mening voorbijgaat aan de opgave van een volkshuisvestelijk wenselijke situatie die op een 

redelijke termijn – en niet pas mogelijkerwijs over 30 jaar – wordt bereikt.  

 

Intermezzo – context  

Om het functioneren van de SAC’s te kunnen plaatsen beschouw ik de context waarin de 

commissies opereren. Een reden om dat te doen is ook de beleving van geïnterviewden uit de 

sector, uit de kring van SAC, AB-Aedes en Aedes werkorganisatie, dat het wettelijk stelsel en de 

spelers daarin: WSW, BZK en Aw, bepalende (f)actoren zijn. 

Inherent geringe prijsdruk 

Een corporatie in problemen kan uiteindelijk een subsidieverzoek doen voor sanering. Meestal is 

het bestuur dat verantwoordelijk was voor de situatie vervangen door een nieuw bestuur dat de 

sanering tot een goed eind moet brengen. In de praktijk betekent dat doorgaans dat de corporatie 

niet zelfstandig voort bestaat en dat een of meer andere partijen de taak van de corporatie 

overnemen.  Voor het tot sanering komt, verschijnt het WSW als borger (verzekeraar) in beeld. 

Immers, de corporatie voldoet niet meer aan de financiële ratio’s die WSW als borger hanteert. De 

borger loopt dan risico dat hij wordt aangesproken en zal proberen de corporatie tot herstel te 

laten komen. Ook de Aw heeft daarbij een rol.  

                                                             
7 In de visie van de SAC zouden puzzelaars in dit scenario delen van het bezit kunnen overnemen mits dat niet 

leidt tot een hogere saneringsbijdrage. 
8 Dit is zo als de totale kosten van de hersteloperatie ongewijzigd blijven. 
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De corporatie die niet op eigen kracht verder kan heeft niet de positie om een goede verkoopprijs 

(fusieprijs) te bedingen. Wie met de rug tegen de muur staat, kan niet eenvoudig een propositie 

maken voor potentiële bieders, waarbij er concurrentie en prijsdruk ontstaat. Bieders worden dan 

ook door derden, zoals de toezichthouders, gevraagd om bij te springen. Het is dan niet vreemd 

dat zij exclusiviteit bedingen, zoals bij SHH, waardoor er van serieuze prijsdruk geen sprake zal 

zijn. Ook kunnen er geografische of andere (omgevings-)condities zijn, zoals in de WSG-casus 

waardoor er niet één overnemende partij is en een complexe meer-partijen-fusie ontstaat, waar 

inherente prijsdruk ontbreekt en overnemende partijen een dominante onderhandelingspositie 

hebben.  

De setting van de marktverhoudingen is er niet één die een scherpe prijszetting in zich heeft. Daar 

komt bij dat de prikkel voor een optimale prijs verder worden gedempt als de verkoper financieel 

gesteund wordt en een derde partij (de collectiviteit van corporaties) ongevraagd kan worden 

ingeroepen om de “deal” financieel mogelijk te maken.   

Wettelijk kader  

Het wettelijk stelsel kent geen formele rol toe aan een (collectiviteit van corporaties als) derde 

partij en gaat er van uit dat borger en saneerder voldoende prikkels hebben om het belang van de 

betaler als “agent” voldoende te laten meespelen. Corporaties vinden dit mechanisme onvoldoende 

vertrouwenwekkend. De regeling van artikel 5.6 geeft daarvan uiting.  

De voorliggende vraag is of de derde partij als betaler zelf een positie aan tafel kan eisen, of dat de 

borger of saneerder een effectieve rol vervult om ervoor te zorgen dat een optimale prijs tot stand 

komt in deze situatie van een (feitelijk) gedwongen verkoop en koop.  Het is niet aan deze 

evaluatie om die effectiviteitsvraag te beantwoorden, dat is iets om mee te nemen in de evaluatie 

van het wettelijk stelsel.   

De nieuwe Woningwet (2015) borgt continuïteit van de functie van TI’s en niet die van de TI zelf. 

Alleen als dat nodig is (toets norm: minimaal noodzakelijk DAEB) is die functie subsidiabel voor de 

noodzakelijke kosten9. Het WSW is hierbij zowel borger als (gemandateerd) saneerder. In de twee 

casus is deze leer tot ontwikkeling gekomen. Dat was voor alle partijen nieuw. Dit was een 

complicerende factor voor de SAC’s. Het saneringskader en in combinatie daarmee de open 

normen hebben veel aandacht getrokken en maakten het SAC, Aedes en de direct bij sanering 

betrokken corporaties moeilijk. Dit leidde tot onzekerheid over het toets kader, maar ook over de 

vraag naar en behoefte aan een stevige regierol bij sanering. Kennelijk was WSW hierin niet 

voldoende zichtbaar.  

Systeemsolidariteit leidt tot spanning – druk op de vereniging 

De solidariteit in het systeem leidt tot opgelegde verevening. De collectiviteit van corporaties 

betaalt als derde partij de rekening onder de streep. Dit gaat over de wettelijke verhaal regeling 

van saneringssubsidie.  En het gaat over de privaatrechtelijke aanvulling van het vermogen van 

WSW, als die als verzekeraar wordt aangesproken. Alleen de verdeelsleutel is dan een andere.  

De lokale volkshuisvestelijke opgaves van corporaties zijn verschillend. Het stelsel stuurt op lokaal 

evenwicht en prestatieafspraken tussen gemeenten en corporaties. Op de ene plaats is er dan een 

situatie van marktevenwicht, terwijl dat er op een andere plaats niet is. Daarbij zijn ook de 

vermogensposities van corporaties verschillend. Tegen deze achtergrond leidt (volgens het 

wettelijk systeem) een probleemsituatie bij een corporatie ertoe dat diens maatschappelijke functie   

opnieuw wordt ingericht en af-gefinancierd.  Betalers die in eigen huis een moeilijke 

volkshuisvestelijke opgave hebben kunnen het moeilijk vinden om dit systeem te accepteren.  

De solidariteitsopgave binnen de sector heeft ook haar doorwerking op het platform waarop de 

sectorgenoten elkaar treffen: de vereniging Aedes. Individuele saneringsgevallen die leiden tot 

aanspraak op solidariteit kunnen leiden tot spanningen en dat werkt door naar de verhoudingen 

binnen de vereniging. Het innemen van posities in individuele gevallen door het bestuur kan tot 

discussie leiden over erkenning van individuele en herkenning door die individuele leden.  

                                                             
9 Mits die ook proportioneel zijn. 
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2.  Aanbevelingen voor nieuwe saneringen 

Hoofdonderzoeksvraag 2 is “Welke aanbevelingen zijn er voor aankomende saneringen”. Deze 

vraag is verder gespecificeerd naar deelvragen, geherformuleerd10: 

2.a  Welke aanbevelingen zijn “no regret” voor sectoradviescommissies? Wat moet worden 

behouden – wat moet veranderen – moet er bij elke sanering op dezelfde wijze een SAC komen – 

wat zijn gevolgen voor de governance code? 

2.b. Welke aanbevelingen voor Aedes zijn er als tweede stap? Welke ontwikkeling vraagt dat? 

Welke samenwerking of medewerking vraag dat van andere partijen?  

2.c. Welke opties of onderzoeksvragen zijn er voor de wet- en regelgeving en de partijen die 

daarbij een rol spelen?  

De vraag gaat erom welke lessen er kunnen worden getrokken uit de twee casus. Eerst wordt 

ingegaan op de lessen die Aedes voor zichzelf kan trekken en die binnen het bestaande wettelijk 

kader zijn toe te passen. Daarbij ga ik ervan uit dat de SAC net als nu, moet worden ingeroepen 

door de probleemcorporatie.  

2.a.  Aanbevelingen I. Voor Aedes – eerste stap: zorg dat commissies effectiever kunnen zijn.   

De nu volgende aanbevelingen kunnen via een wijziging van de governance code of via een ander 

verenigingsinstrument worden ingevoerd, op een manier die bestuur en leden bindt.  

1.  Stel een commissie eerder in. 

Om te bereiken dat vanuit de sector vroegtijdig kan worden meegedacht, is het wenselijk dat de 

commissie eerder start dan (kort) vóór een saneringsaanvraag. De twee casus maken duidelijk dat 

het aanspreken van de borg een reële mogelijkheid is. Ook daar heeft de sector belang om mee te 

denken over oplossingen.  De regel zou kunnen zijn: een corporatie die een redelijk vermoeden 

heeft dat hij niet meer aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen (zodat de borger wordt 

aangesproken of er een schuldsanering nodig is) vraagt om advies van een SAC.  

Een vroege start betekent dat er veel meer tijd is om te werken aan andere oplossingen. De twee 

casus laten zien dat als wordt gewacht tot de problemen acuut zijn, de tijdsdruk groot is. Ook zijn 

er dan al oplossingen in beeld en wordt daaraan gewerkt, zodat de SAC achter de gebeurtenissen 

aanloopt.   

2. Volg een open procedure bij het instellen van een commissie. 

Voor het interne draagvlak is aan te raden om de commissie volgens een open procedure te 

selecteren, waarbij kandidaten zich kunnen melden en er met competentieschetsen wordt gewerkt. 

Overweeg bij de samenstelling om niet louter corporatiebestuurders te benoemen maar ook 

onafhankelijke deskundigen. Die deskundigheid kan volkshuisvestelijk of financieel zijn, maar denk 

ook aan personen die ervaring hebben met crisismanagement en faillissement (ex-curatoren).  

Voor de commissies is kennisopbouw relevant. Dat kan via een pool van kandidaten, of door een 

vaste commissie in te stellen, waarbij kennis van en ervaringen met meerdere zaken worden 

opgeslagen. Ook is dan makkelijker te organiseren dat de commissie tijdens de gehele procedure – 

en niet alleen tot één moment – in actie kan komen. Zo nodig kan een vaste commissie tijdelijk 

worden aangevuld.  

3. Formuleer een opdracht over de sociale én financiële opgave.  

De opdracht van de commissie (die zij van Aedes als opdrachtgever krijgt) kan nauwkeuriger 

worden verwoord. Een lokale probleemoplossing moet aan volkshuisvestelijke normen voldoen: 

mogen bestaande bewoners er op achteruit gaan door de probleemoplossing en zo ja zijn er 

begeleidende maatregelen nodig voor bewoners (naar analogie van een sociaal plan bij een 

reorganisatie van een onderneming)?  Organiseer over de opdracht aan de commissie een intern 

debat en formuleer op basis daarvan een opdracht.  

                                                             
10 Zie de bijlage voor de oorspronkelijke vragen uit de opdracht. 
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4. Stel een regeling op voor de werkwijze van de commissie.  

Een open informatiehouding naar alle partijen is van belang. Niet alleen met de 

probleemcorporatie, maar ook met de (beoogde) fusiepartners is informatie-uitwisseling nuttig en 

nodig. Dat staat niet in de weg aan de onafhankelijkheid. Hierbij is ook denkbaar dat de commissie 

zelf hearings organiseert met relevante partijen (gemeenten, bewoners) om zich te informeren. 

Regel de vertrouwelijkheid, het uitwisselen en documenteren van stukken, verslagen. Maak een 

korte handleiding voor de stappen die de commissie zet om tot een advies te komen.  

5. Stel een inhoudelijk kader vast. 

Bij hun werk hebben de commissies gezocht naar kaders voor bijv. waardebepaling, maar ook voor 

de vaststelling van het minimaal noodzakelijk DAEB. De aanbeveling is om te onderzoeken voor 

welke onderwerpen een inhoudelijk kader nodig is, zonder dat dit tot een stapel regels leidt. 

Hierover is ook contact met borger en saneerder wenselijk.  

Voorbeeld: bij de sociale verhuur geldt als regel dat er een onrendabele top bij investeringen is: 80% rendeert, 

20% niet. In hoeverre zou deze “norm” ook moeten gelden bij het overnemen van de business van een 

probleemcorporatie door fusiepartners? Is het redelijk dat zij een 100% rentabiliteitsnorm stellen en de 

onrendabele top dan op rekening van de sector komt?   

Er zijn ongetwijfeld meer van deze vragen; bekijk voor de belangrijkste vijf welke spelregels er zijn 

die een algemene geldigheid hebben. De functie van dit kader is dat het niet alleen de SAC richting 

geeft, maar dat het ook een norm geeft voor kandidaat fusiecorporaties.  

6. Stel een reglement op. 

De instelling en werkwijze van de SAC zou in een reglement kunnen worden geregeld. Dat is dan 

ook een handboek voor de commissie. Neem als onderdeel van het reglement een klachtenregeling 

op en regel ook de publicatie van het advies en de externe communicatie.  

7. (Aan Aedes bestuur:) Betracht gepaste afstand tot casuïstiek.  

Uit een oogpunt van draagvlak en checks & balances is het logisch dat het advies ook wordt 

uitgebracht aan het Aedes bestuur. Dat het bestuur zich beraadt of zij het advies van de commissie 

deelt, ligt voor de hand. Het bestuur zou zich m.i. niet zelf met de zaak moeten bezighouden, als 

dat leidt tot het kiezen van positie vóór de één die tegelijk als positie tégen de ander kan worden 

ervaren. Het heeft de voorkeur om casuïstiek aan de daarvoor aangewezen instanties (WSW, BZK) 

over te laten. En daarbij te accepteren dat het advies van de commissie die aandacht krijgt die 

deze instanties daar aan toekennen. Het bestuur focust zich in deze benadering op bovenliggende 

stelselvragen voor Aedes en voor de wet- en regelgeving.  

2.b. Aanbevelingen II. Voor Aedes – tweede stap: solidaire sanering.    

De aanbevelingen van de vorige paragraaf adresseren verbetermogelijkheden: rond start, 

opdracht, transparantie van instelling, kaders en werkwijze.   

Dit zal de nodige verbetering tot stand brengen. Echter, de kernpunten van de problematiek van de 

derde-betaler worden hiermee niet wezenlijk aangegrepen.  

Zo is een probleem dat er geringe prikkels zijn om de kosten van oplossing te beperken. Er kunnen 

goede inhoudelijke kaders zijn, maar als niemand op die voorwaarden een probleemcorporatie uit 

de brand wil helpen, is er geen dwang mogelijk: het gaat om vrijwillige privaatrechtelijke 

overeenkomsten.  

Een theoretische optie is dat de sector (via de SAC) een directe onderhandelingspositie zou 

hebben. Dit is echter niet goed denkbaar, omdat de sector in privaatrechtelijke zin geen partij is. 

Het is ook de vraag of een hypothetische rol als partij tot meer oplossingsvermogen zou leiden. De 

kans is aanwezig dat de sector, als er een grote focus is op kostenbeperking, eerder een 

belemmerende factor is voor het tot stand komen van een deal, dan dat zij een scherpe deal kan 

afdwingen.  

Een oplossing voor dit dilemma is om in eigen kring de kennis, krachten en collectief 

oplossingsvermogen te mobiliseren om onderling probleemcorporaties tot herstel te brengen. In 
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deze benadering verandert de rol SAC van adviseur geleidelijk naar de rol van regisseur en 

informele saneerder (WSW blijft de publieke saneerder).  

In termen van eigen initiatief is de volgende zelfreguleringsaanpak te overwegen: 

• Niet de corporatie in problemen, maar het AB van Aedes stelt een commissie in. Dit geeft uiting 

aan het belang van initiatief door de sector zelf. 

• Het instellen gebeurt in een (zeer) vroege fase, namelijk als een corporaties in “bijzonder 

beheer” bij het WSW komt. De corporatie in bijzonder beheer moet meewerken aan de 

activiteiten van de SAC. Het instellen van een SAC in een vroege fase betekent een behoorlijke 

inspanning, omdat er een aantal corporaties in bijzonder beheer is.  

• De SAC heeft in elk geval dezelfde taak als in aanbeveling 2.a beschreven. Maar daarnaast 

heeft de SAC een meer proactieve rol, waardoor hij niet alleen adviseur, maar feitelijk ook 

saneerder wordt.   

• De SAC onderzoekt mogelijkheden voor een oplossing door één of meer leden.  

• Alle opties worden daarbij bekeken: bijv. de probleemcorporatie wordt beheerd door een of 

meer andere bestuurders, er komt een tijdelijke vangnetstichting en ook tendering. 

• Hierbij werkt de SAC samen met WSW en Aw en zo nodig BZK (voor eventuele wettelijke 

ontheffingsmogelijkheden). 

• De SAC zorgt ervoor (na interactie met AB) dat een oplossing ook wordt gerealiseerd. Ook hier 

blijft het bestuur op gepaste afstand van casuïstiek. Als bij een individuele casus een 

patstelling zou ontstaan tussen leden/groepen van leden kan het bestuur zich beter richten op 

het organiseren van een forum/arbitrage-model dan zelf sturen op een conclusie in de zaak 

zelf.  

• Deze aanpak maximaliseert het eigen oplossend vermogen van de sector voor een individuele 

casus. 

• Als er aan het einde van deze rit toch een beroep op borg of sanering nodig is, heeft de sector 

er alles aan gedaan – ook en juist vanuit de volkshuisvestelijke opgave. De kans dat de kosten 

worden beperkt is dan relatief groot. Voor de dan resterende kosten zal dan meer draagvlak 

zijn dan in het huidige model.  

In een dergelijke setting is het m.i. denkbaar dat met het WSW een convenant kan worden 

gesloten voor de oplossing van probleemsituaties. De sector laat dan namelijk de bereidheid zien 

om niet alleen adviezen te geven, maar de daad bij het woord te voegen en oplossingen te leveren.  

Deze aanpak komt erop neer dat je als sector een mechanisme ontwerpt waardoor de “end-of-

pipe” spanningen worden voorkomen. De solidariteit is dan vooraf georganiseerd, in plaats van 

achteraf.    

2.c. Aanbevelingen III. Voor inbreng bij WSW, ILT-Aw, BZK en voor wet- en regelgeving.  

Uit de evaluatie blijkt dat in de twee casussen aan de kant van de commissies, 

saneringscorporaties, fusiepartners en Aedes (bestuur, werkorganisatie) onduidelijkheid was.  Die 

betreft: 

• De rollenverdeling tussen borger en saneerder.  

• De regierol van de saneerder.   

• Het beoordelingskader dat de saneerder toepast voor probleemoplossingen. 

• Het wettelijk toetskader voor de keuze tussen aanspreken van de borg en sanering. 

In de twee casussen zijn deze onderwerpen gaandeweg meer uitgekristalliseerd. Het advies aan 

Aedes is om WSW, Aw en BZK te verzoeken dat zij op de vier genoemde onderwerpen helderheid 

geven. Dat kan in de vorm van draaiboeken en toets kaders, die zij opstellen en publiceren. 

Daaraan vooraf gaat consultatief overleg met de sector over open normen. Meer duidelijkheid is 

mogelijk zonder dat dit meteen leidt tot aanpassing van wet- en regelgeving. Dan kunnen ook 

toekomstige SAC’s effectiever opereren.  

Verduidelijking van rollen en werkwijzen ligt dus in het verlengde van aanbevelingen 2.a en 2.b. 

Naar mijn mening is de onder 2.b. gedane aanbeveling de meest aangewezen ontwikkelrichting 

voor de aanpak van toekomstige probleemsituaties.  
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Verder is het nuttig om de setting van de wettelijke kaders rond sanering te bezien. Hieronder geef 

ik elementen ter overweging, om nader te verkennen. De evaluatie van de wettelijke regelingen 

was geen onderwerp voor dit rapport. De reden voor deze verkenning is dat de sector behoefte 

heeft aan comfort dat er een scherpe toets plaatsvindt de kosten, terwijl ook de volkshuisvestelijke 

toets goed moet zijn belegd.  

Een eerste punt is de volgorde van aanspreken borg, sanering en proportionaliteitstoets bij 

sanering. Het is de vraag wat de logica is van een proportionaliteitstoets als de beslisvolgorde is: 

eerst een maximale inspanning om via het aanspreken van de borg schuldproblemen op te lossen – 

en daarna te bezien welke sociale functie in stand moet blijven (“minimaal noodzakelijk DAEB”).  In 

een gesloten systeem leidt het niet voldoen  aan de proportionaliteitstoets er toe dat de rekening 

via het aanspreken van de borg óók bij de sector terechtkomt. Dit is alleen zinvol als het 

aanspreken van de borg tot een lagere rekening leidt dan de saneringssubsidie. Dat lijkt niet het 

geval, als de twee casussen maatgevend zijn.  

De figuur waarin de borger ook de saneerder is kan leiden tot een rollenconflict. Dat doet zich voor 

omdat de borger zelf een speler is en belang heeft bij de saneringsbeslissing. De rol van WSW als 

borger staat buiten kijf, zo is het beeld uit de interviews. Dat geldt de onafhankelijkheid en 

financiële deskundigheid. Als borger heeft het WSW een opdracht om de kosten van 

probleemcorporaties te minimaliseren. Daarbij bekijkt zij de probleemsituatie vanuit een financieel 

perspectief.  

Wanneer een saneringsbeslissing aan de orde is, moet WSW een afweging maken over de casus 

zelf. Zij heeft daarbij echter een prikkel om de eigen positie mee te wegen, een prikkel dus om een 

positief besluit te nemen over het toekennen van saneringssubsidie. 

In de WSG-casus heeft, in afwijking van de mandaatregeling voor saneringen, de minister van BZK 

het saneringsbesluit genomen. Het is echter de vraag of een minister als inherent politiek gestuurd 

beleidsorgaan de beste positie heeft om te oordelen over toepassing van de wet in individuele 

gevallen. Het scheiden van rollen ligt voor de hand, waarbij individuele gevalsbeoordeling bij 

uitstek een rol is voor een op afstand van de politiek staand onafhankelijk bestuursorgaan.  

Nu zou een ander orgaan dan WSW kunnen worden belast met de gehele saneringsbeslissing. 

Welke partij is daarvoor geëquipeerd? Er zou een nieuw ZBO voor kunnen worden opgericht, maar 

dat heeft normaliter niet veel te doen – zodat, als dit moet optreden, dit ZBO een grote 

achterstand heeft qua kennis en informatie: men kan moeilijk “in touch” zijn. Een partij die, als een 

curator, geheel los staat van de sector, zal het moeilijk hebben om de sanering met zo min 

mogelijk sociale schade voor huurders uit te voeren.  

Een betere oplossing lijkt het, de dubbelpositie van WSW als borger en saneerder te herontwerpen. 

Hierbij is te denken aan de volgende elementen: 

• WSW-saneerder wordt een klein ZBO, dat personeel inleent van WSW-borger. 

• Het ZBO-bestuur bestaat uit het WSW bestuur met in meerderheid externe leden).  

• De WSW-borger richt zich puur op de financiële taak. 

• Wanneer de saneerder moet optreden, moet WSW-saneerder een volkshuisvestelijke zienswijze 

vragen aan de Aw., gemeenten, collega corporatie en organisaties van huurders.  

• WSW-saneerder kan zo een beslissing nemen die voldoende onafhankelijk is van de positie van 

WSW-borger.  

Waar de borg wordt aangesproken ligt een snelle oplossing (aflossen) meer voor de hand dan de 

complexe uitvoering via de “dienst der lening”.  

Dat de verdeelsleutel verschillend is bij het aanspreken van borg of sanering is wel te verklaren, 

maar is niet erg logisch. Uit een oogpunt van eenvoud en redelijkheid ligt het voor de hand om één 

sleutel te hanteren.   
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Bijlage 1. Evaluatievragen11  
 
Doel van het onderzoek en onderzoeksvragen 

Het doel van de evaluatie is leren van de twee sectoradviescommissies en op basis daarvan 

voorstellen doen voor aankomende sectoradviescommissies. Dit leidt tot twee 

hoofdonderzoeksvragen: 

1.  Wat is er goed gegaan en kon achteraf beter bij de twee sectoradviescommissies? 

2.  Welke aanbevelingen zijn er voor aankomende saneringen? 
 
Uitwerking onderzoeksvragen 

Voor beide onderzoeksvragen zijn er een aantal deelvragen waar Aedes specifieke aandacht 

voor vraagt. Deze zijn hieronder opgenomen. Indien de opdrachtnemer in de offerte tot een 

andere clustering en/of aanvullende onderzoeksvragen komt dan staat Aedes hiervoor open. 

 

1. Wat is er goed gegaan en kon achteraf beter bij de twee sectoradviescommissies? 

a.  Hoe is het instellen van de commissies verlopen? 

• Hoe is het besluitvormingsproces verlopen? 

• Op welke manier zijn de leden betrokken en/of geïnformeerd? 

• Hoe hebben de leden hierop gereageerd? 

• Op welke manier is de commissie ingevuld (aantal/type personen en 

representativiteit)? 

 b.  Wat was de rol/opdracht van de commissie? 

• Was de rol/opdracht scherp beschreven? 

• Hoe verliep het proces om te komen tot de rol/opdracht (besluitvorming/draagvlak)? 

• Hoe is er in de opdracht een afweging gemaakt tussen financiële en 

volkshuisvestelijke doelen van de te saneren corporatie en gehele sector? 

• In hoeverre zijn er inhoudelijke uitgangspunten meegegeven bij beoordeling van de 

saneringsvraag en oplossingen (o.a. kasstroomneutrale benadering)? 

 

  c.  Op welke manier heeft de commissie haar opdracht uitgevoerd? 

• Hoe is de samenwerking tussen de commissieleden verlopen? 

• Heeft de commissie voldoende tijd en middelen gehad? 

• Hoe verliep de relatie van de commissie met de Aedes werkorganisatie? Hoe is 

omgegaan met de interne geheimhouding en “Chinese muren”?  

• Was er een duidelijke rolverdeling tussen Aedes en de commissie? 

• Hoe verliep de relatie van de commissie met het Aedes bestuur? 

• Hoe verliep informatie-uitwisseling tussen Aedes en de commissie?  
 
 

d. Hoe verliep de relatie van de commissie met andere partijen? 

• Hoe kijken de ILT-Aw, WSW en Min BZK en de te saneren corporatie en andere 

corporaties die betrokken waren bij de sanering aan tegen de commissie? 

• Hoe verliep de relatie tussen de commissie en deze partijen? 

• Hoe verliep onderlinge informatie uitwisseling? 
 

 

e. Wat was het resultaat van de commissie (het advies)? 

• Voldeed het advies aan de gewenste verwachtingen? 

• Op welke manier is het advies gecommuniceerd naar de leden? 

• Heeft het advies een rol gespeeld bij de uiteindelijke saneringsaanvraag van de 

betreffende corporatie? 

                                                             
11 Dit is onderdeel 3 van de Offertevraag – Evaluatie sectoradviescommissies saneringscasussen SHH en WSG, 

van 22 juni 2018.  
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• Kon het advies rekenen op draagvlak bij WSW, ILT-Aw en Min. BZK? 

• Was de timing van het eindproduct gepast (voor of na de saneringsvraag?) 

• Hoe bruikbaar waren de gerealiseerde adviezen en in hoeverre is hier ook 

daadwerkelijk iets mee gedaan? 

 

2. Welke aanbevelingen zijn er voor aankomende saneringen? 

a) Welke concrete aanbevelingen voor sectoradviescommissies komen er voort uit de 

evaluatie van de twee casussen (zie onderzoeksvraag 1)? 

• Wat moet behouden blijven? 

• Wat moet veranderen en op welke manier? 
 

b)    Moet bij elke sanering op dezelfde wijze de sectoradviescommissie georganiseerd 

worden? 

• Wat kan bij elke sanering op dezelfde manier aangevlogen worden? 

• Wat vraagt maatwerk per sanering, en op welke manier? 
 

c)    Zijn er alternatieven denkbaar voor sectoradviescommissies? 

• Wat zijn de mogelijkheden binnen de beïnvloedingssfeer van Aedes en wat 

vraagt dit van de bestaande governancecode? 

• Wat zijn mogelijkheden buiten de directe beïnvloedingssfeer van Aedes en wat 

vraagt dit van bestaande wet- en regelgeving? 

 

d)   Welke overige suggesties zijn er voor aankomende saneringen? 

 
 
Afbakening:  

 
De focus van het onderzoek ligt alleen op de sectoradviescommissies. De rest van het 

saneringsproces valt buiten de scope van het onderzoek. 
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Bijlage 2. Geïnterviewde personen; Chronologie.  

Geïnterviewde personen 

Patrick Arxhoek (Woonbron) 

Liesbeth van Beek (bestuurder WSG)  

Ruud van den Boom (puzzelaar, bestuurder Woonkwartier)  

Arjen Deutekom (voorzitter, commissie-WSG) 

Arjen van Gijssel (secretaris, commissie-WSG, Aedes) 

Roel van Gurp (puzzelaar, bestuurder Casade) 

Rob Haans (AB-lid) 

Joke Hofman (AB-lid) 

Pieter van Hulten (secretaris commissie SHH, Aedes)  

Henk Peter Kip (commissie WSG) 

Marinus Kempe (bestuurder de Kernen)  

Ines van Klooster (SHH) 

Marien de Langen (bestuurder Stadgenoot)  

Kees van Nieuwamerongen (directeur ILT-Aw) 

Marnix Norder (Voorzitter)  

Rudy Padje (WSW) 

Jeroen Pepers (directeur Aedes) 

Roger Planje  (afdelingshoofd directie Woningmarkt, ministerie BZK) 

Rob Rötscheid (bestuurder WSW) 

René Scherpenisse (AB-lid) 

Richard Sitton (bestuurder Woonbron) 

Tonny van der Ven (AB-lid) 

Paul Vismans (bestuurder SHH) 

Willem de Vreeze (Aedes) 

Johan Westra (puzzelaar, bestuurder Thuisvester) 

Erik Wilders (voormalig bestuurder WSW) 

 

Chronologie - de belangrijkste gebeurtenissen in beide casus.  

 SHH WSG 

Adviesaanvraag Corporatie SAC 14-11-2016 27-06-2016 

Instelling SAC 23-11-2016 21-06-2016 

Eerste contact fusiepartner -
saneringscorporatie 

02-02-2017 Vóór juni 2016 

Eerste contact SAC - 
saneringscorporatie 

November 2016 September 2017 

SAC-voorbereiding advies December 2016-maart 

2017 

September 2016 – 

november 2017 

(Concept) advies SAC 01-03-2017 07-11-2017 

Subsidieaanvraag corporatie 02-03-2017 28-11-2017 

Onderhandeling corporatie -
fusiepartners 

Februari - augustus 2017 April – oktober 2017 

Zienswijze(n) gemeente Maart - juni 2017 Voor 28-11-2017 

Zienswijze borger 07-04-2017 16-02-2018 

Zienswijze Aw 19-05-2017 13-12-2017 

Finaal bod fusiepartner Augustus 2017 Oktober 2017 

Regie-overleg o.l.v. BZK n.v.t. Januari – april 2018 

Actualisering subsidieaanvraag  11-08-2017 30-04-2018 

Aanvullende zienswijzen Juli – augustus 2017 April-mei 2018 

Vervolg advies SAC 21-09-2017 14-05-2018 

AB besluit advies SAC 03/04-10-2017 15-05-2018 

Besluit saneerder 22-11-2017 29-06-2018 

Totale duur 1 jaar, 8 dagen. 2 jaar, 2 dagen. 

 


