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Samenvatting  
Op de woningmarkt is veel mis. Parallel hieraan zijn er crises in de economie en in de 

financiële markten. Overheden zijn in velerlei opzichten overbelast. Maatschappelijk is 

sprake van vertrouwensverlies in instituties. Deze ontwikkelingen brengen ook de minder 

sterke plekken in de corporatiesector aan de oppervlakte. Verbetering van die zwakkere 

plekken in het stelsel van de volkshuisvesting vragen om een voortvarende aanpak.  

 

De sector is het resultaat van het zelf organiserend vermogen van de samenleving. Overal 

in het land werken corporaties op basis van volkshuisvestelijke overtuiging en 

bevlogenheid aan “het wonen”. In de basis van de sector zit de solidariteit in eigen kring. 

Hierbij horen kernwaarden en kerncompetenties als hart voor de maatschappelijke rol, 

discipline en verantwoordelijkheid. In de genen van het stelsel zitten deze kernwaarden. 

Dit rapport pleit voor een volgende logische stap in de ontwikkeling van dit stelsel door 

versterking van de interne en externe borging van die waarden en discipline.  

 

Door recente incidenten en misstanden in de sector is het vertrouwen in de legitimiteit van 

handelen van de corporaties namelijk tanende. Wil het systeem van volkshuisvesting 

blijven presteren, dan is interne en aanvullende externe borging van de 

verantwoordelijkheden in de sociale volkshuisvesting nodig. Juist om die grote 

verantwoordelijkheid vorm te kunnen blijven geven bij het behoud van een effectief en 

efficiënt systeem van volkshuisvesting.  

 

In het najaar van 2011 is Aedes gestart met het verder denken over financieel toezicht op 

corporaties. Dit rapport presenteert als resultaat van dat proces enkele uitwerkingen voor 

de inrichting van het interne, horizontale en externe model voor governance en toezicht in 

de corporatiesector. Modellen die ieder voor zich verder gaan dan tot voor kort in het 

denken besloten lag. In de voorgestelde aanpak is een nieuwe balans ontworpen. Daarin 

zijn de kernwaarden van solidariteit, verantwoordelijkheid en discipline beter verankerd. 

Daarbij is rekening gehouden met het unieke karakter van de sector en de eisen van 

morgen. 

 

Eisen van morgen die in welke vorm dan ook en (net als nu) extern toezicht zullen 

inhouden. In dit voorstel is gekozen voor vormen die passen bij de maatschappelijke rol 

van corporaties. Vormen die tegemoet komen aan de verwachtingen vanuit de 

samenleving en voldoende borging bieden voor het maatschappelijke en 

volkshuisvestelijke belang. Uitgangspunt is een helder onderscheid van de 

volkshuisvestelijke doelstellingen en de financiële randvoorwaarden. Waar mogelijk en 

passend is aansluiting gezocht bij de voorstellen opgenomen in het wetsvoorstel 

Herzieningswet. 

 

Corporaties zijn volkshuisvestelijk gedreven ondernemingen. Dit brengt een natuurlijke 

spanning met zich tussen financiële en bedrijfseconomische eisen en de 

volkshuisvestelijke doelen. Dat vraagt om heldere afspraken en kaders. Corporaties 

moeten zich kunnen “vastbinden aan de mast tegen de verlokkingen van de Sirenen”. 

Corporaties staan bloot aan verlokkingen van de markt en ook vanuit de (lokale) overheid. 

Zij moeten sober en doelmatig zijn en het opgebouwde kapitaal in voldoende mate in 

stand houden voor de toekomstige generaties. Ook corporaties hebben te maken met 

eisen aan solvabiliteit en liquiditeit. Dit rapport introduceert het begrip dekkingsgraad als 

aanvullende norm voor het financieel toezicht. 
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Ideaaltypisch is de uitvoering van de volkshuisvestelijke werkzaamheden in handen van 

een organisatie die bouwt op een deugdelijk systeem van interne controle en procedures. 

Daarbinnen werken mensen aan de volkshuisvestelijke doelstelling. Zij doen dit in een 

cultuur die mede ontstaat door de juiste tone-at-the top. Beheersing en evenwicht in de 

organisatie komen in de eerste plaats van gezaghebbende, geïnformeerde, deskundige en 

resolute bestuurders en interne toezichthouders. Als grendel op dit interne systeem 

fungeert in beginsel de controlerend accountant.  

 

Zo zou het moeten werken en daar faalt het systeem in meerdere en daarmee in te veel 

gevallen. Discipline en elkaar en zichzelf de maat nemen op basis van interne controle en 

zelfregulering kent duidelijke grenzen. Kaders voor het handelen hebben externe toetsing 

en inkadering nodig. Dat kan de markt doen, dat kunnen collega’s doen, de sector of een 

toezichthouder. Het systeem staat onder onvoldoende kritische druk van buiten en dat 

staat een streven naar het ideaaltypische in de weg. Bovendien speelt de 

maatschappelijke beeldvorming een rol van betekenis. Externe discipline is dan alleen 

effectief indien het iedere schijn van regulatory capture, de slager die zijn eigen vlees 

keurt, vermijdt. 

 

Toezicht op het functioneren van de corporatie vindt allereerst intern plaats door de Raad 

van Toezicht van de corporaties. Dit toezicht kan groeien in kwaliteit en impact. Ook 

interne toezichthouders zijn gebaat bij externe prikkels. Meer extern en financieel gericht 

toezicht vindt plaats door het Centraal Fonds Volkshuisvesting. Van oudsher heeft het 

CFV een beperkte taakopdracht en geen of nauwelijks toezichtinstrumenten. Daardoor is 

het toezicht nog onvoldoende effectief. Het WSW is een private instelling, in het leven 

geroepen door de corporaties, en heeft een beperkte toetsingstaak bij het borgen van 

financiering. Al met al leidt het huidige bouwwerk van intern en extern toezicht tot 

onvoldoende actie en impact. Het interne en externe toezicht hebben onvoldoende bite.  

 

Toezicht is verdeeld tussen een volkshuisvestelijke en een prudentiële (financiële) 

toezichthouder. Dit rapport beveelt aan te komen tot vernieuwing van het interne en 

externe financiële (prudentiële) toezicht. Dit in aanvulling op het volkshuisvestelijk 

toezicht. Prudentieel toezicht richt zich op bescherming van vermogen (of waarde) en 

beheersing van de risico’s.  

 

De regels en de handhaving daarvan (samen het toezicht) moeten dus goed zijn. De regels 

vormen een bindend kader voor professionele en integere organisaties. Extern, 

onafhankelijk toezicht is het sluitstuk en heeft als functie de onder toezicht staande 

instellingen de kaders te verschaffen waarbinnen zij in vrijheid kunnen functioneren. De 

toezichthouder beschikt dan ook over een effectief interventie- en sanctie-

instrumentarium. Alleen al de aanwezigheid van dit instrumentarium disciplineert de 

instellingen. Maar het disciplineert ook de toezichthouder: de mogelijkheid tot ingrijpen 

geeft ook de verantwoordelijkheid om norm overschrijdend gedrag aan te pakken. 

Toezicht leidt tot lasten en tot verplichtingen; het heeft een hoge prijs. Modern toezicht 

laat instellingen die ruim binnen de wettelijke kaders opereren daarom zo veel mogelijk 

ongestoord en sluit aan bij de professionele bedrijfsprocessen.  
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Dit rapport pleit voor het verder uitwerken van duidelijke normen. Voor iedereen van 

toezichthouder tot corporaties is vooraf, tijdens en bij handhaving, duidelijk wat de regels 

zijn. De normen hebben in ieder geval betrekking op: 

• adequaat risicomanagement en liquiditeitsbeheersing; 

• adequate financierings- en investeringsprocessen; 

• de deskundigheid en integriteit van bestuurders en commissarissen; 

• de integriteit van de organisatie. 

 

Het toezicht is hier in alle gevallen verdeeld over twee toezichthouders. De prudentieel 

toezichthouder is onafhankelijk en extern. Hij heeft voldoende afstand tot de sector en 

tanden om de eigen verantwoordelijkheid waar te maken. Het volkshuisvestelijk toezicht 

wordt belegd bij het ministerie en is in dit rapport niet verder uitgewerkt. Voor dit rapport 

is van belang dat het apart is belegd en dat er een heldere rolverdeling bestaat tussen de 

toezichthouders.  

 

Voor de institutioneel-organisatorische vormgeving zijn verschillende modellen denkbaar: 

Model 1 Aanscherping Herzieningswet, scherpt het toezicht aan dat is opgenomen in het 

wetsvoorstel Herzieningswet. Extra elementen zijn onder meer eisen aan de 

deskundigheid van bestuurders en toezichthouders, eisen aan investerings- en 

financieringsprocessen (maar niet door het preventief toetsen van individuele 

investeringsbeslissingen). 

Model 2 Onafhankelijk toezicht bouwt voort met een onafhankelijke Financiële Autoriteit 

woningcorporaties die ook op langere termijn blijvend onafhankelijk kan functioneren als 

een onafhankelijke, prudentiële toezichthouder.  

Model 3 Financiële markten gaat uit van de basis in model 2 met de prudentieel 

toezichthouder en plaatst het prudentieel toezicht (al dan niet getrapt) in handen van De 

Nederlandsche Bank.  

 

In alle modellen is het relevant na te denken welke rol de sector zelf kan vervullen. Deze 

horizontale discipline vormt een essentiële bouwsteen. Het is de verantwoordelijkheid 

van de sector zelf om de horizontale discipline vorm te geven en in te vullen. Op die wijze 

kan het extern toezicht minder belastend worden ingericht. Op die wijze kan de sector de 

eigen verantwoordelijkheid vormgeven. Dit rapport bevat een eerste uitwerking van een 

model voor horizontale disciplinering. 

 

Voorzichtigheid is geboden bij de verdere en feitelijke inrichting en vormgeving. 

Kernwaarden van de sector als volkshuisvestelijke verantwoordelijkheid, onderlinge 

solidariteit en discipline verdienen ruimte. Onvermijdelijk lijden velen onder de reactie 

van wetgever en toezichthouder op het gedrag van enkelen. Dat is inherent aan extern 

toezicht. Bovendien is extern toezicht zonder interne, doorleefde en ervaren discipline 

kansloos. Behapbaar, effectief extern toezicht zal moeten en kunnen bouwen op het 

verantwoordelijkheidsgevoel, de gezamenlijkheid, solidariteit en de kwaliteiten in de 

sector. Het gaat daarbij ook niet om meer regels, maar om betere regels, en betere 

disciplinering rond die regels. De toezichthouder zal graag moeten en willen kunnen varen 

op kwaliteit die in de sector zelf wordt geleverd.  
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Aan de basis van de gewenste kwaliteitssprong van het stelsel als geheel, ligt bundeling en 

stroomlijning van inspanningen die de sector zelf levert. Interne regels, interne 

handhaving en horizontale discipline vormen samen de basiselementen voor die interne 

disciplinering. De basis voor de regels is aanwezig. In diverse codes. En ook in de door het 

WSW gehanteerde voorwaarden bij de al dan niet toekenning van financiering. Interne 

regels die ook invulling geven aan de algemene normen in de wet en gedeeltelijk ook hun 

formele ophanging kunnen vinden in de wettelijke eisen. Deze onderlinge discipline kan 

ook organisatorisch een rol krijgen in het externe toezicht. Onderlinge en interne 

disciplinering, naar letter en naar geest, vinden hun beloning in een goede 

bedrijfsuitoefening en in de vorm van minder belastend extern toezicht.  
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Voornaamste aanbevelingen en maatregelen 

 

1. Offensief: Voorzie als sector in een offensieve aanpak van het tanende vertrouwen. De 

corporatiesector heeft in de eerste plaats zelf belang bij een goede kwaliteitsborging 

en checks en balances. De volkshuisvestelijke doelstellingen komen alleen binnen 

bereik met het huidige systeem van kruislingse borgstelling. Met deze onderlinge 

solidariteit houden corporaties de financiering betaalbaar. Onderlinge solidariteit kan 

alleen duurzaam vorm krijgen met behulp van extern, onafhankelijk toezicht. Dat 

toezicht vormt het slot op de onderlinge solidariteit en de onderlinge discipline. Dit 

vereist dus een offensieve aanpak. Zowel in urgentie als potentieel in ingrijpendheid 

van voorstellen. 

2. Onderscheid financieel en volkshuisvestelijk: bouw een stelsel met natuurlijke 

spanning tussen financiële en bedrijfseconomische eisen en de volkshuisvestelijke 

doelen. Opdat corporaties zich kunnen “vastbinden aan de mast tegen de 

verlokkingen van de Sirenen” dient het toezicht harde kaders te stellen. Hierbij hoort 

ook dat het toezicht op de twee verscheidene aspecten in verschillende handen ligt. 

3. Leer van bestaande toezichtmodellen: Voor het financiële toezicht kan in belangrijke mate 

worden aangesloten en geleerd van andere sectoren, zoals de financiële of de 

pensioensector. Leer niet alleen van andere toezichtmodellen maar overweeg ook om (al 

dan niet tijdelijk) andere toezichthouders te gebruiken of het extern toezicht op 

corporaties daar onder te brengen. 

4. Onafhankelijk en extern: Bezie discipline, verantwoordelijkheid en externe borging in 

samenhang. De corporatiesector is een bijzondere sector voortgekomen uit het 

zelforganiserend vermogen van de samenleving, gebaseerd op solidariteit in eigen 

kring. Hierbij horen eigen discipline en verantwoordelijkheid, maar ook onafhankelijke 

externe borging daarvan. Het vertrouwen vanuit de samenleving dient geloofwaardig 

extern verankerd te worden om regulatory capture, het “familiegevoel”  van eigen 

instituties te voorkomen.  

5. Met Bite: Introduceer toezicht met impact, voldoende distantie en tanden in de vorm 

van instrumenten voor sanctionering en interventie om de eigen verantwoordelijkheid 

waar te maken. Dat disciplineert de sector, maar disciplineert ook de toezichthouder 

om in te grijpen als dat nodig is. 

6. Prioriteer: Prioriteiten zijn deskundigheid en integriteit, grenzen aan financiële 

risico’s en solvabiliteitseisen. Stel inhoudelijke eisen aan de deskundigheid en 

integriteit van bestuurders en commissarissen en toets deze. Stel inhoudelijke eisen 

aan bedrijfvoering, risicomanagement en beleggingsvoorschriften. 

7. Ontwikkel een hanteerbare dekkingsgraad voor corporaties. Een dergelijke 

dekkingsgraad kan in het toezicht een centraal onderdeel vormen in de koppeling van 

de financiële positie van corporaties aan de volkshuisvestelijke doelen. In aanvulling 

op de statische financiële ratio’s geeft een dekkingsgraad een norm voor het 

vermogen van corporaties, en geeft het uiting aan het rentmeesterschap over het 

maatschappelijk gebonden vermogen. Het normeert het prudente beheer van dat 

vermogen en de besteding aan de volkshuisvestelijke doelen.  

8. Houd en ontwikkel horizontale discipline als een essentiële bouwsteen voor 

behapbaar, effectief toezicht. Maak daarbij helder wat de verantwoordelijkheden van 

de sector zelf en van de toezichthouder zijn. De toezichthouder zal – ook zonder 

rechtstreekse koppeling - graag willen kunnen varen op kwaliteit die in de sector zelf 

wordt geleverd.  
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9. Steun op en ontwikkel de positie van het WSW als een privaatrechtelijk vormgegeven 

garantie instituut met internationaal gangbare systemen van risicomanagement en een 

daarbij passend eigen systeem van risicobeheersing. Het WSW heeft een intrinsiek 

belang om risico’s te beheersen, en heeft via risicopremies of afkeuring van borging 

natuurlijke bite. Dit geeft ook de horizontale discipline een effectief 

sanctiemechanisme. 

10. Werk samen en bezie of een ontwikkeling met hechtere samenwerking op het terrein 

van kwaliteitsborging en disciplinering kan worden vormgegeven in een onderlinge 

structuur. Veranker daarmee de kwaliteitsborging ook binnen de sector. Ontwikkel 

echt professionele benchmarking en maak visitaties tot een echt kwaliteitsoordelend 

instrument. Dit ter bevordering van de onderlinge bewustwording en het collectieve 

leren. 
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Inleiding  
Aan de woningmarkt is veel mis. De koopwoningmarkt zit in het slop door onzekerheid 

over de toekomst. Woonconsumenten kopen niet, banken financieren niet, bouwers 

bouwen niet. De hypotheekschuld is hoog, banken krijgen de benodigde gelden 

nauwelijks meer bijeen en er dreigt overkreditering van huishoudens.  

 

De huurmarkt heeft een gebrekkige doorstroming met vele wachtenden op een passende 

huurwoning. Mensen met hogere inkomens bezetten een sociale huurwoning, een 

middensegment van duurdere huurwoningen komt beperkt van de grond en institutionele 

beleggers verleggen hun blik steeds vaker naar de buitenlandse woningmarkt.  

Tegen dit nu grijze decor ligt het collectieve imago van de corporatiesector onder vuur 

vanwege enkele serieuze incidenten in de afgelopen jaren. In de publieke perceptie is hier 

een trend zichtbaar van veronachtzaming van de interne discipline en de externe borging. 

Daarmee verdwijnt naar de achtergrond dat de Nederlandse volkshuisvesting 

internationaal op eenzame hoogte staat. Problemen moeten zonder pardon worden 

aangepakt. Het stelsel op zich met haar volkshuisvestelijke prestatie is om trots op te zijn. 

 

Aedes als branche brede vertegenwoordiger onderkent de urgentie en wil graag verder 

bouwen aan een sector waarin vanuit de grondgedachte van het stelsel solidariteit en 

discipline hand in hand gaan. Wil het systeem van volkshuisvesting in huidige 

institutionele setting blijven presteren, dan is verder bouwen noodzakelijk om de 

discipline goed te (kunnen) borgen. Intern en aanvullend extern. Juist ook om de grote 

verantwoordelijkheid vorm te kunnen blijven geven bij het behoud van een effectief en 

efficiënt systeem van volkshuisvesting.  

Doelstelling van dit rapport 

Het is tegen onder meer deze achtergronden dat de in Aedes verenigde corporaties een 

gezamenlijke inspanning willen leveren. Een inspanning die getuigt van het besef dat 

solidariteit in eigen kring hand in hand gaat met discipline in eigen kring. Een lijn die ook 

de positie van de sector tussen markt en overheid helder verankert. Daarmee neemt Aedes 

het initiatief om de governance van de sector in een volgende fase te brengen. Dit heeft 

waarde in het debat in de vereniging en in het politieke en maatschappelijke debat. Een 

visie op governance en de borging van de verantwoordelijkheid kan bovendien dienen als 

richtsnoer bij de ontwikkeling van eigen maatregelen. 

 

Papier en rapporten zijn geduldig. In steeds mindere mate geldt dit voor de maatschappij 

en de vele belanghebbenden bij corporaties. Zij verlangen dat corporaties de volgende 

stap zetten bij de vervulling van hun maatschappelijke rol, de onderlinge solidariteit bij de 

uitvoering en de borging daarvan in de vorm van interne en externe disciplinering. 

Opdracht 

De werkgroep die dit rapport in opdracht van het bestuur van Aedes heeft opgesteld, 

kreeg de volgende opdracht met de volgende randvoorwaarden: 

1. Bied een uitwerking voor de inrichting van het interne en externe model voor governance 

voor de corporaties en corporatiesector. 

2. Houd rekening met het karakter van de sector door het onderscheiden van de 

volkshuisvestelijke doelstellingen en de financiële randvoorwaarden.  
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3. Doe dat op een wijze die past bij de maatschappelijke rol van corporaties, die tegemoet 

komt aan de verwachtingen vanuit de samenleving en voldoende borging biedt voor het 

maatschappelijk belang. 

4. Doe dat waar mogelijk passend in en aanvullend op de nieuwe voorstellen opgenomen in 

de Herzieningswet die de Tweede Kamer in behandeling heeft. 

Brede basis aan adviezen en rapporten 

In de achterliggende jaren hebben vele adviezen, studies en rapporten over de 

woningmarkt en de positionering van de sociale volkshuisvesting het daglicht gezien1.  

Een meer vanuit een toezichtperspectief geschreven advies van Schilder c.s. verscheen in 

2006. Schilder c.s. adviseerden een opschoning van de verbrokkelde toezichtstructuren en 

het bundelen van het toezicht bij een vernieuwd CFV.  

 

Eind 2008 adviseert de door de minister en Aedes ingestelde stuurgroep Nieuw 

arrangement overheid – woningcorporaties, kortweg de stuurgroep Meijerink. De 

stuurgroep benadrukt in het rapport Nieuw arrangement overheid – woningcorporaties, 

dat woningcorporaties private ondernemingen zijn die met “de brede zorg voor het 

wonen” een publiek belang dienen. De wijze van verantwoording wisselt volgens de 

commissie Meijerink afhankelijk van de taken die corporaties moeten of kunnen 

oppakken. De wijze van verantwoording wisselt volgens Meijerink afhankelijk van de 

taken die corporaties moeten, kunnen of overwegen op te pakken.  

 

Inmiddels is het wetsvoorstel Herzieningswet in behandeling bij de Tweede Kamer. 

Daarbij is gekozen voor een tweeledige invulling van het extern toezicht Het financieel 

toezicht op individuele corporaties en het toezicht op de toepassing van de 

staatssteunregels voorbehouden aan een zogenoemde “Financiële Autoriteit 

woningcorporaties”. Voor het overige is het extern toezicht belegd bij de minister. In 

geval van conflicten tussen corporaties en gemeenten of lokale belanghouders kan de 

gemeente of toegelaten instelling de minister vragen om het geschil te beslechten. Op dat 

moment beoordeelt de minister van BZK of er sprake is van een “naar redelijkheid” 

bijdragen. Elementen uit de adviezen van zowel Schilder als van Meijerink komen daarmee 

terug in het wetsvoorstel.  

 

De benadering in dit rapport is er een vanuit het toezicht en dat leidt als vanzelf tot een 

wettelijk toezichtkader met publiekrechtelijke regels en instrumenten. De publieke 

toezichthouder heeft in de gekozen benadering de sleutelpositie.  

Een alternatieve of aanvullende benadering is er één die uit gaat van de oorsprong van het 

corporatiestelsel. Daarin werd in eigen kring de kwaliteit van het presteren georganiseerd. 

Eigenlijk op basis van private overeenkomsten met corporaties en de rijksoverheid is het 

stelsel vormgegeven. De wettelijke eisen vormen dus een toevoeging op een in essentie 

privaat stelsel. In dat privaat stelsel nemen corporaties elkaar de maat en onderhouden 

een onderling disciplinerend stelsel.  

                                                                    
1 In onder meer de volgende adviezen belicht men de rol van de overheid in de woningmarkt: REA en het SEO in 

2006, achtereenvolgens belicht door Heerma (VROM 1989), Remkes (VROM 1999) en Dekker (VROM 2005), de 

rol van woningcorporaties als maatschappelijke organisaties (RIGO 2005, WRR 2004, WRR 2005, SER 2005, 

Wetenschappelijk Instituut voor het CDA 2005), het (interne) toezicht bij corporaties (De Boer 2005, Glasz 1998, 

KPMG 1998, Sas 2005, CFV 2005a), de positie van de huurders (Leemhuis 2005) en de (ruimte´voor) 

maatschappelijke prestaties van corporaties (Conijn 2004, CPB 2006, SEV 2005). Een rapport van de VROM-Raad 

(2005) bevat welbeschouwd een bewegwijzering door de andere rapporten en adviezen. 
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Wie verzaakt en zondigt tegen de eigen regels, wordt direct, want financieel, gestraft. 

Het WSW heeft in dit stelsel een sleutelpositie.  

In zowel het geval van het toezicht als van borging in eigen kring, zijn de maatgevende 

begrippen: solidariteit, discipline, maatschappelijke verantwoordelijkheid en stevige 

externe borging.  

Leeswijzer 

Achtereenvolgens komen hieronder aan de orde in hoofdstuk 1 de achtergronden van het 

ontstaan van de bestaande governance structuren. Hoofdstuk 2 beschrijft de verhouding 

tussen zelfregulering en toezicht. In hoofdstuk 3 zijn de uitgangspunten voor toezicht 

opgenomen. In hoofdstuk 4 komt het wettelijke kader voor het toezicht aan de orde. 

Hoofdstuk 5 betreft de feitelijke inrichting en het functioneren van het toezicht. 

Hoofdstuk 6 bevat de kenmerken van de private borging door het WSW. In hoofdstuk 6 is 

het interne toezicht in de corporatie aan de orde. Hoofdstuk 8 trekt enkele conclusies over 

het huidige functioneren van het toezicht. Hoofdstuk 9 vormt de opmaat naar een 

toekomstbestendig toezicht. In hoofdstuk 10 komen de modellen voor de vormgeving van 

het toezicht aan de orde. Hoofdstuk 11 gaat in op de horizontale disciplinering. Hoofdstuk 

12 bevat de aanbevelingen. 
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1 Achtergronden bestaande governance  

1.1 Inleiding 
Alles van waarde is weerloos, niet in de laatste plaats door eigen handelen. Corporaties 

zijn maatschappelijke ondernemingen, zij zijn vertegenwoordigers van het zelf 

organiserend vermogen van de samenleving. Groepen mensen in de steden en de dorpen 

overal in Nederland hebben voor een belangrijk deel nog voor 1900 besloten dat zij de 

woningbehoefte liefst gezamenlijk op poten zetten. Zoals ook werkgevers en werknemers 

vanaf die tijd gezamenlijk besloten om een pensioenvoorziening voor de toekomst op te 

bouwen. Het is een schoolvoorbeeld van het Nederlandse poldermodel waarin de 

samenleving zich zelf organiseerde en de overheid slechts, en vaak pas veel later, 

wettelijke eisen ging stellen. 

1.2 Volkshuisvesting vergt een lange adem 
Volkshuisvesting ligt op een grenszone tussen overheid en markt. Van beide zijden is de 

sector vatbaar voor de stereotype tekortkomingen en ook van beide zijden kan worden 

geprofiteerd van de stereotype voordelen. Een slechte overheid leidt tot bureaucratie en 

publieke armoede op grote afstand van de burger. Een slechte markt leidt tot 

graaikapitalisme en korte termijn winstmaximalisatie ten koste van de consument. 

 

Maatschappelijke ondernemingen moeten daar iets tegenover zetten. Integer handelen 

gericht op maatschappelijke meerwaarde, solidariteit en aansluiting bij de behoefte van 

mensen en dus op het niveau van de buurt en de wijk. Met een langere termijn horizon 

zodat ook de komende decennia Nederland kan beschikken over een woonvoorraad die 

steeds energiezuiniger wordt, waarin mensen steeds langer thuis kunnen wonen, waarin 

de leefbaarheid en de veiligheid samen vorm krijgt om de waarde op peil te houden en 

waarin ook de oude stadswijken en de krimpgebieden worden geherstructureerd als dat 

nodig is.  

 

De Nederlandse volkshuisvesting is een groot goed, zij is opgebouwd vanuit privaat 

initiatief en in de naoorlogse jaren groot geworden door het opbouwen van 

volkshuisvestelijke vermogen. Vermogen dat niet werd uitgekeerd aan aandeelhouders, 

behouden bleef voor de volkshuisvesting en een flinke - papieren - groei kende sinds het 

midden jaren negentig van de vorige eeuw. 

 

Private initiatieven om te voorzien in wonen, net zo goed van socialistische als van 

protestants-christelijke of katholieke herkomst, zijn al meer dan 100 jaar oud. 

Gemeentelijke zieltogende woonbedrijven zijn in tussentijd verzelfstandigd en daarmee is 

één maatschappelijke sector ontstaan met goede volkshuisvestelijke prestaties. Vanuit 

deze ontstaansgeschiedenis vindt ook de huidige vormgeving van de sector zijn 

oorsprong. Tegelijkertijd is altijd sprake geweest van een zekere mate van zelfregulering. 

 

Zo is voor de leden van Aedes de vereniging van woningcorporaties een op zich stevige 

Governancecode opgesteld en zijn er visitaties waarbij de corporaties een spiegel wordt 

voorgehouden en stakeholders hun beoordeling van het functioneren geven. Er zijn de 

interne toezichthouders.  
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Met het oog op de financierbaarheid is ten slotte een bijzonder arrangement getroffen, 

namelijk de oprichting van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Met civielrechtelijke 

achtervangovereenkomsten met het Rijk en gemeenten en eveneens civielrechtelijke 

borgstellingsovereenkomsten met corporaties aangevuld met solidariteitsverplichtingen 

is een in essentie privaat stelsel van discipline en solidariteit vormgegeven. In de 

borgstellingsovereenkomsten kunnen bijvoorbeeld eisen worden gesteld aan de interne 

controle van een corporatie waar dit in een publiekrechtelijk stelsel vanuit de wettelijke 

toezichthouder gebeurt. 

 

1.3 Veranderend speelveld beïnvloedt woningcorporaties 

1.3.1 Bestaande structuren vergen onderhoud 

De bestaande arrangementen voor interne en externe governance worden inmiddels op de 

proef gesteld. De bedrijfsvoering wordt in toenemende mate complex, de eisen die de 

maatschappij stelt worden zwaarder, de vermogensoverschotten verdampen met de 

marktontwikkelingen en het huurprijsbeleid zet de exploitatie sterk onder druk. 

Onderstaande figuur geeft de dominante ontwikkelingen weer. 

 

 

 

Dit veranderende speelveld verhoogt de externe spanningen op het systeem en legt de 

zwaktes bloot. Het lijkt erop dat de interne en externe governance zoals deze in de 

praktijk wordt vormgegeven, niet langer voldoet. Zij is onvoldoende disciplinerend terwijl 

de solidariteit in het stelsel wel formeel stevig is verankerd. Een beroep op die solidariteit 

bij onvoldoende discipline verhoogt de druk op het systeem. 

  

Figuur 1 Verschillende ontwikkelingen zetten de corporaties onder druk 
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1.3.2 Sector is nu en in de toekomst van groot belang voor Nederland  

De verbindende visie is dat het belang groot is. Voor het hier en nu, en voor het dan en 

later. Dit besef is bij een ieder aanwezig. Corporaties zijn in zekere zin te vergelijken met 

pensioenfondsen. Corporaties hebben huidige kosten aan hun huurders aan onderhoud, 

woningverbetering en leefbaarheid en moeten tegelijkertijd ook rekening houden met 

toekomstige kosten voor huidige huurders en toekomstige generaties huurders. 

Toekomstige verplichtingen zijn lastiger te becijferen, maar dat verandert niets aan het 

feit dat ze er wel zijn.  

 

Corporaties moeten zuinig zijn op het opgebouwde kapitaal zodat het in voldoende mate 

in stand wordt gehouden voor de toekomstige generaties. Ook corporaties hebben een 

solvabiliteit en dekkingsgraad. Met de bouw van de rekenmodellen is al begonnen. Het 

vormt een logische gevolgtrekking van de maatschappelijke beheerfunctie van corporaties 

bij het beheer van het volkshuisvestelijke vermogen. 

 

Corporaties zijn private ondernemingen met een maatschappelijk bestemd vermogen. 

Deze ondernemingen zijn gedeeltelijk op de markt actief, leggen daarin ondernemerschap 

aan de dag en dienen als onderneming een publiek belang. Als ondernemingen hebben 

corporaties groot belang bij interne professionaliteit, transparantie over de 

bedrijfsvoering en heldere afgebakende kaders vanwege de overheid. Corporaties hebben 

een bijzonder (en eenzijdig) samengesteld vermogen dat bestaat uit naar zijn aard 

kapitaalintensief vastgoed. Dat exploiteren zij vanuit een lange termijnvisie onder 

beïnvloeding door diverse stakeholders. Daaronder de overheid die corporaties bindt aan 

volkshuisvestelijke prestatieafspraken. De aard van de onderneming van de corporaties en 

zijn omgeving vragen om een hoge standaard met betrekking tot kwaliteit van (be-)sturing 

en intern toezicht. Corporaties sturen op risico, rendement, cash flow en solvabiliteit. 

Daarbij laten zij zien dat de maatschappelijke inzet een lager dan het maximale (markt-) 

rendement levert. 

1.3.3 Corporaties beheren een gebonden maatschappelijk vermogen  

Het vermogen van corporaties is vooral gebonden in stenen. Het is ook gebonden aan de 

maatschappelijke opgave. Met de aanwezigheid van dit maatschappelijk gebonden 

vermogen ontstaan telkens discussies over het karakter en de eventuele afroming van dat 

vermogen. De verhuurderheffing die beoogt vanaf 2013 600 miljoen euro per jaar van het 

vermogen af te romen is hier een voorbeeld van. Zoals ook de vennootschapsbelasting 

vanuit een ondernemingswinstbenadering.  

 

Het zou al te lichtzinnig zijn te betogen dat corporaties over vermogens beschikken die 

veel speelruimte laat of zelfs schier oneindig zijn. Het vermogen is ook geen publiek 

vermogen.  

 

Corporaties zijn vooral vermogend geworden doordat de prijzen van woningen in de markt 

voor koopwoningen sinds de tweede helft van de jaren negentig behoorlijk zijn gestegen 

terwijl de rentelasten relatief laag bleven. Daar heeft de overheid – in directe zin althans – 

geen bijdrage aan geleverd. Het ligt dan ook niet in de rede dat de overheid het 

volkshuisvestelijke vermogen afroomt. Het vermogen is nodig als revolving fund voor 

toekomstige investeringsopgaven, het verduurzamen van de voorraad en de stedelijke 

vernieuwing. Temeer daar maatschappelijk voor de vervulling van deze opgaven primair en 

in sommige gevallen uitsluitend, naar corporaties wordt gekeken. 
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Ook is een corporatie met veel vermogen niet ook daadwerkelijk rijk. Corporaties zijn 

zoals de Engelsen zeggen ‘home rich and cash poor’. Anders gezegd: zij hebben veel bezit, 

en weinig geld in kas. Er zijn veel corporaties in het land die inmiddels een negatieve 

cashflow kennen. In sommige gevallen zijn fouten uit het recente verleden daaraan debet 

(aankoop van gronden en panden, niet zelden onder druk van de gemeentelijke overheid 

overigens), soms zijn de uitgaven (met uitzondering van de investeringen) groter dan de 

inkomsten. Toekomstscenario’s laten zien dat de corporaties per saldo te weinig 

vermogen hebben om bij de huidige huurniveaus op de lange termijn de kwaliteit te 

handhaven. Dit terwijl corporaties onrendabel investeren. Veel corporaties zijn in termen 

van de pensioenwereld in onderdekking. 

 

Afromen van maatschappelijk vermogen ten gunste van de lopende uitgaven van het Rijk 

kan uitlopen op maatschappelijke kapitaalvernietiging. Uitgaven moeten worden 

gefinancierd uit belastingen om daarmee ook de prijs voor de huidige genieters van die 

uitgaven en de politieke besluitvormers zichtbaar te houden. Niet door uit de samenleving 

kapitaal te onttrekken dat nodig is om investeringen in de toekomst te doen. Voor 

toekomstige ouderen en hulpbehoevenden en voor toekomstige generaties. 

 

Voor de houdbaarheid van deze uitgangspunten is vereist dat de corporaties goede 

hoeders zijn van dat maatschappelijke vermogen. En dit staat sinds enige tijd ter discussie 

en deze discussie intensiveert rondom recente incidenten. Daarbij is de vraag opportuun 

of deze incidenten een tekening bieden van wat zich mogelijk structureel heeft 

vormgegeven in de sector.  

1.4 Een (on-)gewone marktpartij  

1.4.1 Sluipend verlies aan vertrouwen en legitimatie 

Recente en dominante ontwikkelingen zoals (financiële) incidenten en systeemfouten 

duiden op verlies aan politieke betekenis van het maatschappelijk middenveld en terecht 

of onterecht reputatieverlies van vele instituties in Nederland. Dit leidt tot een wens van 

de politiek om via hetzij marktwerking hetzij via regelgeving voor governance en 

transparantie hetzij bezuiniging, grip te krijgen op het functioneren van maatschappelijke 

organisaties en de efficiency te vergroten.  

1.4.2 Incidenten eisen een hoofdrol op in het debat 

Ook de corporatiesector en daarmee alle individuele corporaties ontkomen hier door de 

tijdsgeest, maar ook door eigen optreden, niet aan. Temeer omdat incidenten de 

collectieve reputatie beïnvloeden. In de afgelopen jaren heeft een aantal incidenten de 

hoofdrol opgeëist in de beeldvorming rondom de sector. Nu zijn incidenten op zich niet 

maatgevend. Wel maatgevend is de bredere erkenning dat de incidenten een nieuw 

tijdperk aankondigen waarin de solidariteit en de eigen discipline een nadrukkelijkere rol 

opeisen.  

 

Gedurende het onderzoek voor dit rapport noch elders heeft iemand betoogd dat het 

handhaven van de status quo tot de maatschappelijke, sectorale of individuele 

wensbeelden behoort. Wel is er eensgezindheid over het unieke karakter van de 

corporatiesector en dat het meer dan de moeite waard is om te behouden.  
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1.5 Verbonden financiële en volkshuisvestelijke doelstellingen 
De corporatiesector zal vanuit de positie in het maatschappelijk middenveld iedere dag 

weer haar maatschappelijke betekenis moeten aantonen. Betekenis ingevuld door haar 

organisatorisch integer, financieel solide en efficiënt functioneren. Dan gaat het 

bijvoorbeeld om interne checks and balances en het afleggen van verantwoording over de 

maatschappelijke prestaties en de zichtbare aansluiting zoeken bij maatschappelijke 

wensen. Dit met een bijbehorende governance.  

 

Discipline in financiële zin is direct verbonden met de volkshuisvestelijke efficiency, 

effectiviteit en rentmeesterschap; het vermogen moet ook voor de toekomst beschikbaar 

blijven. In de maatschappelijke verantwoording gaat het ook over dat financiële aspect. 

Het is immers niet alleen randvoorwaardelijk maar wezenlijk voor de uitvoering van de 

volkshuisvestelijke doelstellingen.  

 

Discipline in financiële zin is daarmee ook verweven met de interne organisatie van de 

woningcorporatie. Zijn de statutaire taken, de bedrijfscultuur, de interne en externe 

governance voldoende disciplinerend? Zo vorm gegeven dat ieder individuele corporatie 

bijdraagt aan onderlinge solidariteit binnen de sector en een goede externe collectieve 

reputatie van de sector?  

1.6 Solidariteit vraagt om integriteit en soliditeit  
De integriteit en soliditeit moeten blijken uit transparantie en afrekenbaarheid van de 

sector en op het individuele niveau van de corporaties, de bestuurders, de interne 

toezichthouders en beleidsbepalers. Alleen dan kunnen integriteit en soliditeit buiten 

redelijke twijfel staan. Transparantie, discipline en vertrouwen zijn nauw met elkaar 

verbonden. Het stelsel van woningcorporaties en het maatschappelijke vermogen is 

gebouwd op basis van solidariteit en verantwoordelijkheid. Solidariteit en 

verantwoordelijkheid vormen een noodzakelijke samenhang met heldere regels en 

discipline in eigen kring en transparantie en verantwoording daarover.  

 

In regels is onder meer vastgelegd dat corporaties via CFV bijdragen aan financiële 

problemen bij een collega. Dit is mogelijk als noodzakelijke investeringen niet 

gefinancierd kunnen worden (projectsteun), maar ook als er financiële problemen zijn en 

borging door het WSW niet meer mogelijk is (saneringssteun). 

En samen staan de corporaties via het WSW tot een maximum achtervang voor de 

terugbetaling van leningen aan individuele corporaties die het WSW geborgd heeft.  

Gaan zaken mis dan betalen de corporaties daarvoor in eerste instantie de prijs. In laatste 

instantie betaalt de overheid daarvoor een prijs en is daarom partij; vanuit het 

maatschappelijke belang en ook vanuit het directe financiële belang.  

 

1.7 Corporaties in de globaliserende financiële markten 
Corporaties worden de laatste jaren geconfronteerd met de globaliserende financiële 

markten. Daarmee is de wijze waarop zij voorzien in hun financiering en de markt waarop 

zij die financiering aantrekken, voor meerdere corporaties veranderd. Financiering en de 

inrichting van de treasuryfunctie kregen vorm in een tijd die anders was dan de 

hedendaagse markt. Die markt voor financiering is sterk internationaal van karakter 

geworden. Kapitaal is schaars, de rente is laag en internationale beleggers zijn kieskeurig 

en op reputatie gericht.  
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Op lange financieringen is financiering via bijvoorbeeld de BNG als herkenbare partij met 

WSW ten opzichte van een stand-alone scenario, aanzienlijk voordeliger. De rente op een 

10-jarige staatslening bedraagt op dit moment 2,25%. De BNG vergoedt een rente van 

3,1% op een obligatie met een looptijd van 10 jaar. Het WSW publiceert een rente van 

4,25% voor leningen met een looptijd van 10 jaar of langer. Een bank met de hoogste 

kredietstatus (AAA) hanteert momenteel 6,6% als rentevergoeding op haar 

bedrijfsobligaties met een looptijd van 10 jaar. Vastgoedbeleggers en –ontwikkelaars 

zitten significant hoger, enigszins afhankelijk van samenstelling van de bestaande 

portefeuille.  

 

 

Het stelsel van financiering via het WSW met de achtervang van de overheid, scheelt de 

corporaties ten minste enkele honderden basispunten aan rente op de financiering. 

 

Deze voordelen zijn belangrijk voor de corporatiesector en dragen bij aan de realisering 

van individuele en collectieve doelstellingen. 

 

Meerdere corporaties zijn in de afgelopen jaren in een financieringsstructuur terecht 

gekomen met korte financiering en een aanvullend financieel product voor het afdekken 

van de lange termijn renterisico’s. Deze posities zouden risicovol kunnen zijn. Het zijn wel 

structuren waar veel corporaties te goeder trouw en min of meer noodgedwongen in 

terecht zijn gekomen. Simpelweg omdat zij geen andere financieringen hebben kunnen 

aantrekken en het vastzetten van de rente door middel van een swap op zich –mits is 

voldaan aan meerdere voorwaarden- een geëigende oplossing kan zijn.  

 

  

Figuur 4 Voordeel van de garantstelling door het rijk bedraagt enkele honderden basispunten. 
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De ontwikkelingen op de financiële markten, de voortschrijdende internationalisering en 

de in algemene zin steeds krappere markt voor kapitaal gecombineerd met dalende 

vastgoedprijzen, hebben gevolgen voor de wijze van inrichting van de financieringsfunctie 

van corporaties. Op korte en op langere termijn. Voorwaarden zijn dan een stelsel met een 

goede en heldere afbakening, een robuust verdienmodel, een bedrijfscultuur die gericht is 

op het maatschappelijke vermogen en gemoderniseerde mogelijkheden voor de 

financiering van de corporatiesector.  
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2 Zelfregulering, sectordiscipline en toezicht 

2.1 Inleiding 
Discipline en elkaar de maat nemen op basis van zelfregulering kent duidelijke grenzen. 

Daarover gaat dit hoofdstuk: de invulling en de grenzen aan eigen discipline, de 

zelfregulering en de rol van toezicht. De basis van dit hoofdstuk is de vormgeving van 

publiek toezicht als wijze van externe disciplinering.  

2.2 Eigen verantwoordelijkheid en horizontale discipline  
In essentie stoelt eigen verantwoordelijkheid op een eigenstandige invulling. Op 

individueel niveau en op het niveau van de corporatie. Zelf verantwoordelijkheid nemen 

en invulling aan de door wet, regels en cultuur gegeven vrijheid in gebondenheid. Bij die 

eigen vorm te geven verantwoordelijkheid grijpen ook de mechanismes aan voor een 

goede bedrijfsvoering en goede governance. Corporaties en de sector als geheel krijgt 

minder extern toezicht als men de zaken bewijsbaar en transparant op orde heeft. 

 

Ideaaltypisch is de uitvoering in handen van een organisatie die bouwt op een deugdelijk 

systeem van interne controle en procedures. Daarbinnen werken mensen aan de 

volkshuisvestelijke doelstelling binnen een cultuur die mede ontstaat met de juiste tone-

at-the top. Beheersing en evenwicht in de organisatie komt in de eerste plaats van 

gezaghebbende, geïnformeerde, deskundige en resolute bestuurders en interne 

toezichthouders. Als grendel op dit interne systeem fungeert de controlerend accountant. 

Primair ziet en oordeelt hij over de vraag of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van 

de werkelijkheid. Aanvullend en desgevraagd krijgt hij ook een rol op andere terreinen van 

de interne organisatie en de interne en externe verantwoording. 

 

Gezamenlijk kunnen de corporaties daarbij de krachten bundelen, kennis delen en 

voorzien in een eensluidende eigen of modelregelingen voor de governance binnen de 

corporaties en de corporatiesector. Deze horizontale discipline is van groot belang voor 

het vormgeven van het toezicht en de uiteindelijke uitwerking op de sector en de 

corporaties. 

 

Kaders voor het handelen hebben externe toetsing en insnoering nodig. Dat kan de markt 

doen, dat kunnen collega’s doen, de sector, maar ook een toezichthouder. Externe 

discipline helpt de interne discipline hoog te houden. Dergelijke prikkels en kaders komen 

van de wetgever, de marktwerking of weer andere bronnen. Externe disciplinering is dus 

te allen tijde nodig. Vanuit een basis van individueel normbesef en discipline van buiten, 

ontstaat de ruimte om op efficiënte wijze het maatschappelijk ondernemerschap vorm te 

geven. 

2.3 Regulatory capture 
Externe discipline is alleen effectief indien het iedere schijn van regulatory capture 

vermijdt. Onder regulatory capture wordt verstaan dat de toezichthouders ingesloten 

worden door de sector. Dan ontstaat het fenomeen van de slager die zijn eigen vlees keurt. 

Het gaat dan om het risico van een toezichthouder die als onderdeel van de sector en 

onder druk van de belanghebbenden teveel deelbelangen als richtsnoer voor zijn handelen 

neemt. Er moet dus voldoende distantie zijn, ook ten opzichte van het volkshuisvestelijke 

beleid en politiek. Tanden moeten worden getoond, en zo nodig gebruikt.  
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Regulatory capture ontstaat als deelbelangen er toe zouden kunnen leiden dat de 

toezichthouder niet onafhankelijk tot een oordeel en eventueel optreden kan komen. 

 

 

 

Daarmee is een eerste vraag gegeven: zijn de regels voldoende helder en vervolgens, is 

een vorm discipline aanwezig deze regels ook toe te passen. Een van de opvolgende 

vragen is of het tot op heden vormgegeven externe toezicht afdoende disciplinerend 

werkt? Om die vraag te kunnen beantwoorden, definieert de volgende paragraaf de 

doelen van regelgeving en toezicht. 

2.4 Definitie van de doelen van regelgeving en toezicht 

2.4.1 Regelgeving, handhaving en toezicht in containerbegrip ‘toezicht’ 

Regelgeving en het toezicht op de naleving horen onlosmakelijk bij elkaar. Regelgeving 

kan plaats vinden op het niveau van bij of krachtens de wet gestelde regels. Dit zijn regels 

in de Woningwet en (krachtens deze wet) het huidige BBSH. Afdwinging van de naleving is 

primair een kwestie van belanghebbenden die het wettelijke recht hebben op naleving van 

de regel of een toezichthouder die toeziet op de naleving van de regel.  

 

In de regelgeving van de sociale huursector zijn er minder echt bijtende normen. Wel veel 

inspanningsverplichtingen en –vooral in de lagere regelgeving- veel administratieve en 

rapportagevoorschriften. Normatieve en heldere regels op terreinen als bedrijfsvoering, 

liquiditeit (kasstromen), solvabiliteit, deskundigheid, zijn niet over de gehele linie 

aanwezig. Zachtere mechanismen als cultuur in de sector en peer pressure spelen hier ook 

een rol.  

  

Figuur 5 Het risico van een toezichthouder als onderdeel van de sector. 
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2.4.2 Intern, horizontaal en extern toezicht 

Het gehele stelsel van kwaliteitsborging en normhandhaving vindt plaats op drie niveaus: 

1. Intern toezicht. Dat is het toezicht zoals dat is vormgegeven op het niveau van de 

corporatie. Voornamelijk in de vorm van een raad van toezicht als intern toezichthouder op 

het bestuur. 

2. Horizontale discipline. Een begrip waaronder de vormen van onderlinge kwaliteitsborging 

en toezicht worden gerekend. Door visitatie, benchmarking, financiering en eigen codes. 

3. Extern toezicht. In de vorm van een externe, onafhankelijke toezichthouder op basis van 

bij of krachtens de wet vastgelegde normen. 

Dit rapport betreft vooral het externe en horizontale financiële of prudentiële toezicht. 

2.4.3 Interne regels en externe regels zijn onlosmakelijk verbonden  

Intern (op het niveau van de corporatie) of in eigen kring (op het niveau van de sector) 

kunnen regels worden gesteld. In de praktijk van het risico-georiënteerde toezicht kan dit 

reden zijn tot terughoudendheid. In de vorm van een erkenning door bij of krachtens de 

wet gestelde regels, kan zelfregulering ook een plaats krijgen in het stelsel van externe 

regels. In dat geval is er dus een rechtstreekse koppeling van wetgeving en zelfregulering.  

 

Statuten of reglementen zijn voorbeelden van interne regels. Het bestaan en vaak de 

inhoudsopgave worden bepaald en afgedwongen door een bij of krachtens de wet 

gestelde regel, bijvoorbeeld het BBSH. Hetzelfde geldt voor regels in eigen kring in de 

vorm van zelfregulering. Voorbeelden zijn de Aedes-code en de daarin opgenomen 

governancecode of het beleggingsstatuut. Een beleggings- of treasurystatuut is nog niet 

verplicht via de Aedescode of anderszins. Bij Nota van Wijziging is deze verplichting 

alsnog in de Herzieningwet opgenomen.  

 

Hieronder zal regelmatig worden gesproken van toezicht waarbij het samenstel van regel 

en handhaving wordt bedoeld. 

2.5 Doelstellingen van toezicht 
Toezicht kent meerdere facetten. In de eerste plaats het prudentieel toezicht. Prudentieel 

toezicht is financieel toezicht zoals dit zijn uitwerking heeft gekregen in het toezicht op 

financiële instellingen dat De Nederlandse Bank uitoefent. Het richt zich op bescherming 

van vermogen (of waarde) en beheersing van de risico’s die het vermogen raken.  

Het kapitaal moet in stand gehouden worden voor de toekomst en op basis van dat 

beginsel moeten financiële beslissingen worden genomen.  

In de tweede plaats richt toezicht zich op borging van de integriteit, op de 

professionaliteit en de kennis en kunde van bestuurders. De regels moeten goed zijn en 

ook de juiste toepassing ervan moet in de organisatie zijn geborgd.  

 

Regels zijn altijd het sluitstuk van professionele en integere organisaties. Deze 

organisaties en het gezamenlijk gehanteerde en maatschappelijk geaccepteerde kader 

maken een gedisciplineerde sector. Daarin beheren de corporaties samen het 

maatschappelijk volkshuisvestelijke vermogen. Vermogen dat in honderd jaar werd 

opgebouwd. Internationaal staat Nederland daarmee op eenzame hoogte en spiegelen 

vele andere landen zich aan deze hoge standaard. Tot die standaard hoort een passende en 

in de sector gedragen cultuur. Eigenlijk is dat het doel van regels en toezicht. Om een 

bestendige, prudente, doelgerichte en gedragen cultuur te vestigen en te bestendigen. 

 



24 

 

Wederom bestaat een parallel met ons pensioenstelsel. Ook dit is internationaal erkend 

als uniek door omvang en soliditeit van het gespaarde en beheerde pensioenvermogen. 

Tegelijkertijd en juist door de grote waarde is het volkshuisvestelijke vermogen niet 

onkwetsbaar. Ook vermogen kan zich niet onttrekken aan economie en financiële markten 

en helaas ook niet aan slechte bestuurders en menselijke fouten.  

 

Verstandig lijkt om het vermogen van de corporaties net als bij pensioenfondsen, op 

langere termijn te borgen. Enkele jaren geleden deed de opvatting opgeld dat 

pensioenfondsen buitenproportioneel veel vermogen hadden; meer dan nodig voor de 

voldoening van hun verplichtingen. Alle direct betrokkenen hadden daar een belang bij 

aantasting van dat vermogen. De werknemers vanwege hogere pensioenen, werknemers 

en werkgevers vanwege lagere premiestortingen, de overheid in de rol van werkgever en 

als ontvanger van belastingen. Enkele jaren later zijn de inschattingen onjuist gebleken. 

 

In de corporatiesector is een soortgelijke ontwikkeling niet denkbeeldig. Tenminste, als 

de sector niet op enig moment het juiste beeld overbrengt dat de sector feitelijk al ‘onder 

water staat’ door de ontwikkelingen in de laatste jaren in zowel vermogen 

(vastgoedprijzen) als in exploitatie (inflatievolgend huurbeleid). Doet de sector dit niet, 

dan kan het gemakkelijk lijken om vermogen uit de sector te trekken ter financiering van 

lopende consumptieve uitgaven. Gegeven de feitelijke financiële prognoses naar de 

toekomst, leidt dit tot verdere verzwakking van de sector die zich structureel uit in 

verslechtering van het volkshuisvestelijke vermogen dat juist nodig is om de komende 

jaren noodzakelijke investeringen te doen. 

2.5.1 Zelfregulering en –handhaving  

Naarmate de eigen, horizontale discipline–zelfregulering en handhaving- beter 

functioneert, behoeft de overheid in het toezicht door de minister en de Financiële 

Autoriteit woningcorporaties onverkort haar verantwoordelijkheid minder zelf te doen. 

Dit maakt natuurlijkere acceptatie van eisen en een beperking van de externe toezichtlast 

mogelijk. Deze formule is de heersende mening hoe toezicht in verschillende sectoren 

wordt en dient te worden vormgegeven. Ook voor de corporatiesector is dit – binnen de 

ruimte die het externe toezicht biedt - een wenkend perspectief. 

Onderstaande figuur laat zien hoe de gezamenlijke basis aan normen en voorschriften is 

opgebouwd. Naleving en borging van de naleving vindt vooral plaats in de organisaties en 

de onderlinge of horizontale discipline. Extern toezicht is een sluitstuk. Daarmee kan de 

belasting van dit formele en belastende toezicht beperkt blijven. 
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De horizontale control en monitoring in de sector maakt een essentieel onderdeel uit van 

de professionalisering en kwaliteitsslag in de sector. Daarop bouwt het externe toezicht. 

Daardoor blijft ook de onderlinge financiële solidariteit verantwoord; de goede 

corporaties willen niet de onverantwoorde risico’s dragen van onprofessioneel gedrag of 

gebrek aan discipline bij anderen. Zoals de bovenstaande figuur inzichtelijk maakt, kan en 

zal het externe toezicht op de corporaties en de sector minder intens (kunnen) zijn als het 

fundament aantoonbaar op orde is. 

 

 

 

  

Figuur 7 Horizontale discipline: borgt het leeuwendeel van de eisen en beperkt het externe toezicht  
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3 Uitgangspunten voor het toezicht 

3.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk komen eerst enkele meer theoretische uitgangspunten aan de orde. Ook 

komen de lessen uit het financieel toezicht aan de orde. Deze lessen en uitgangspunten 

worden voorzien van twee doelstellingen voor toezicht. Op basis daarvan beschrijft het 

hoofdstuk een toetsingskader. Dit kader wordt vervolgens gebruikt om het huidige stelsel 

van toezicht te toetsen. Afsluitend gaat het hoofdstuk in op enkele waarnemingen uit de 

praktijk. 

3.2 Eigen verantwoordelijkheid staat voorop 
Toezicht brengt kosten met zich mee en wanneer het verkeerd wordt toegepast, zijn deze 

kosten hoger dan de baten. Toezicht neigt naar een volwassenwording door formalisme en 

tijdrovende procedures. Toezicht dient behoedzaam te worden ingezet en zorgvuldig 

vormgegeven.  

 

Centraal staat de vraag of helder is wat het doel is dat men wil bereiken en of toezicht 

daarvoor de beste oplossing is. Wat is te beschermen en is toezicht daarvoor het juiste 

middel? Dit raakt de legitimiteit van het toezicht. De vervolgstap is de vormgeving van het 

toezicht. Verstandig vormgegeven toezicht richt zich dan dus ook op de doelgerichtheid 

en de effectiviteit van dat toezicht.  

 

Toezicht heeft als functie om de onder toezicht staande instellingen de kaders te 

verschaffen waarbinnen zij in maximale vrijheid kunnen functioneren. Het kan toezicht op 

de financiële soliditeit betreffen, toezicht op de manier waarop gehandeld wordt op de 

effectenbeurzen, toezicht op de manier waarop met klanten wordt omgegaan. Toezicht is 

de verzamelterm voor regels en het toezicht op het voldoen aan die regels.  

 

Toezicht heeft een wettelijke basis, maar het toezicht zelf kan zijn neergelegd bij een 

Zelfstandig Bestuursorgaan dat bij wet bevoegdheden heeft gekregen (delegatie) of die 

namens de minister uitoefent (mandaat). Uiteindelijk is de keuze voor mandaat of 

delegatie een juridische kwestie. Meer van belang is de bevoegdheden die de 

toezichthouder op basis van een wettelijke regel krijgt toebedeeld.  

 

Toezicht vormt na heldere toebedeling aan een verantwoordelijk toezichthouder, het 

sluitstuk en het kader voor de eigen verantwoordelijkheid van de sector. Moderne 

toezichtarrangementen kennen alle een vorm waarin eigen discipline en het op orde 

brengen van het eigen huis, worden beloond met strategischer, of meer op hoofdlijnen 

ingezet en daardoor minder belastend, toezicht. Toezicht is een leidend kader voor de 

(corporate) governance en zelfregulering binnen een sector. Binnen dat kader en vanuit de 

eigen verantwoordelijkheid kan horizontale discipline daadwerkelijk invulling geven aan 

naleving en toezicht.  

 

Toezicht komt niet in de plaats van eigen verantwoordelijkheid; de basis van toezicht is 

dat de eigen verantwoordelijkheid wordt aangesproken en zo nodig sancties kunnen 

worden opgelegd en interventies kunnen worden gepleegd. Externe prikkels zijn 

functioneel in het bouwen en onderhouden van een doelgerichte, transparante en op 

verantwoordelijkheden afrekenbare sector.  
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Toezicht heeft de grote problemen in de financiële sector niet weten te voorkomen, het 

doet ook niets aan achterblijvende dekkingsgraden in de pensioensector. Het maakt deze 

wel zichtbaar en dwingt tot maatregelen en continue verandering in een maatschappelijk 

wenselijke richting.  

3.3 Toezicht dat past bij het hybride karakter van de corporatie 
Theoretisch zijn twee uiterste modellen voor extern toezicht denkbaar. Een 

overheidsmodel met een volledige politieke verantwoordelijkheid van de minister van 

Binnenlandse zaken voor het volkshuisvestingsbeleid en de uitkomsten. Het andere 

uiterste is het marktmodel dat uitgaat van de veronderstelling, dat commerciële partijen 

op de woningmarkt in beginsel in staat zijn om zorg te dragen voor een adequate 

ontwikkeling en exploitatie van woningen in alle segmenten van de markt. De overheid 

zorgt voor enkele randvoorwaardelijke kaders.  

 

Het hybride model bevindt zich tussen bovenstaande twee extremen in. Corporaties 

spelen een grote rol bij het bereiken van de overheidsdoelstellingen, maar staan op 

afstand. Door hun status als toegelaten instelling zijn ze te beschouwen als hybride of 

maatschappelijke ondernemingen. In juridische zin staan ze geheel los van de overheid, 

maar tegelijkertijd vormt het nastreven van maatschappelijke doelen (statutair) hun 

bestaansreden. De landelijke overheid legt kaders op via Woningwet en BBSH. Ook stuurt 

de overheid op kortere termijn via beleidsplannen en overleg met de corporaties, en 

gemeentes maken op basis van hun decentrale woonvisie concrete prestatieafspraken met 

de corporaties. Een toezichthouder controleert of corporaties zich verantwoordelijk 

gedragen.  

 

Het model tracht zo de voordelen van beide andere modellen te combineren: de overheid 

kan sturen, de minister heeft een geprofileerde politieke verantwoordelijkheid, de 

realisatie van moeilijk contracteerbare maatschappelijke doelen vindt plaats door 

zelfstandige organisaties die expertise hebben en ontwikkelen en hun financiële 

vermogens effectief en efficiënt inzetten.  

Het gevaar dreigt echter dat twee risico’s het model overheersen. In overdrijving: 

corporaties zijn zo zelfstandig dat de overheid er geen grip meer op heeft en de 

ministeriële verantwoordelijkheid niet waar gemaakt wordt. Tegelijkertijd zijn corporaties 

zodanig afgeschermd van de markt dat ze geen prikkels ontvangen effectief en efficiënt te 

opereren, maar wel het gelijke speelveld met commerciële partijen verstoren. Een model 

van publieke borging dient deze twee risico’s te adresseren en te beheersen. 

3.4 Horizontale discipline 
Het kabinet kiest er met de Herzieningswet voor de route van versterking van het publieke 

toezicht te bewandelen. De regering merkt op om te streven naar efficiënt en effectief 

extern toezicht. Het advies van de Raad van State –zo meldt de MvT- heeft voor de 

regering aanleiding gevormd om het externe toezicht anders in te richten. Het 

uitgangspunt van een effectief en efficiënt vormgegeven extern toezicht blijft daarbij het 

uitgangspunt. De toezichtlasten voor de sector dienen zoveel mogelijk te worden beperkt. 

Daar waar de eigen verantwoordelijkheid wordt genomen en het interne toezicht en de 

horizontale discipline goed functioneert, kan het externe toezicht zoals uitgeoefend door 

de Financiële Autoriteit woningcorporaties en de Minister van BZK worden verminderd.  
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In de financiële sector is de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan en geleerd over de 

inrichting van toezicht. Financiële markten kenmerken zich eveneens door grote 

vermogens, risico’s en langere termijn beslissingen. In de volgende paragrafen volgt een 

vergelijkend uitstapje naar de financiële sector. 

3.5 Leermomenten uit het toezicht op financiële markten 

3.5.1 Algemeen  

In de financiële sector wordt het toezicht uitgeoefend door DNB (prudentieel toezicht, 

dus toezicht op de soliditeit van de instelling zelf) en de AFM (gedragstoezicht, dus 

toezicht op het handelen in effecten en de behandeling van de consument). Dit is het 

zogeheten functionele toezichtmodel (ook wel: twin peaks). Dit functionele model van 

een scheiding van toezichtverantwoordelijkheden vormt ook de basis in de Hw.  

 

Om een beeld te krijgen van mogelijke ontwikkelingen in het toezicht in andere sectoren, 

volgt hieronder een inkijkje in de ontwikkelingen en afwegingen in diverse onderdelen van 

de financiële sector. Hier kan de corporatiesector mogelijk van leren of juist beslissen het 

anders te willen doen. 

3.5.2 Functioneel toezicht 

In de financiële sector is de wetgever afgestapt van integraal instellingstoezicht. De 

filosofie is functioneel toezicht waarbij iedere toezichthouder (DNB, AFM) voor meerdere 

soorten financiële instellingen, inclusief pensioenfondsen op één terrein toezicht houdt. 

Redenen daarvoor zijn eenduidige focus, geen regulatory capture (het familiegevoel 

inclusief de toezichthouder) en bundeling en uniformering van expertise. Nadeel van het 

stelsel is dat instellingen meerdere toezichthouders over de vloer krijgen.  

3.5.3 Toezicht op verzekeraars en pensioenfondsen  

In de afgelopen jaren is zowel rond de vormgeving van het toezicht op verzekeraars en 

pensioenfondsen als de wettelijke verantwoordelijkheid tussen de ministeries van 

Financiën en SZW veel discussie geweest. De start was een ZBO, de Verzekeringskamer, 

waar zowel Financiën als SZW wettelijk eigenaar van waren op grond van de eigen 

toezichtwetten en de eigen expertise. Om gebruik te kunnen maken van de expertise van 

DNB en de samenwerking te verankeren is in 2002 als eerste stap Klaas Knot afkomstig van 

DNB aangetreden als directeur van de PVK met kruislingse benoemingen in de top bij de 

directie van DNB en het bestuur van de PVK. Tussenmodellen, ook nog via een raad van 

financiële toezichthouders bleken al snel niet werkbaar, een fusie was de logische 

vervolgstap. De Pensioen & Verzekeringskamer (PVK) is in 2004 gefuseerd met DNB om 

een einde te maken aan de regulatory capture binnen de sector.  

3.5.4 Toezicht op accountants 

Het Ministerie van EZ had wettelijke verantwoordelijkheid voor het accountantsberoep 

via de wet RA en wet AA. Het accountantsberoep werd via beroepsregels van NIVRA en 

NOvAA gereguleerd, zij bezaten zelf publiekrechtelijke status, maar het ministerie had 

geen rechtstreekse bevoegdheid op de inhoud van de regels. Gekozen oplossing was niet 

het afschaffen van de wetten RA en AA, maar er vanuit het Ministerie van Financiën een 

Wet Toezicht Accountants en een toezichthouder AFM boven te zetten. NIVRA en NOvAA 

werden instrumenten (inmiddels met elkaar gefuseerd). Afschaffen van de wetten RA en 

AA zou zo nodig later kunnen, maar werd materieel onbelangrijk.  
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3.5.5 Rabobank-model 

Lokale Rabobanken zijn zelfstandige coöperatieve banken. De lokale Rabobanken op hun 

beurt zijn lid en aandeelhouder van de overkoepelende coöperatie Rabobank. Rabobank 

Nederland is de centrale organisatie en staat in dienst van de lokale Rabobanken en de 

groepsonderdelen. Rabobank Nederland voert een aantal centrale staffuncties uit voor de 

lokale banken en de gehele Rabobank Groep, zoals Shared Services & Facilities, Groep ICT 

en Coöperatie en Duurzaamheid, Investor Relations, Long Term Funding, Personeelszaken, 

Juridische- en Fiscale Zaken, Kennis en Economisch Onderzoek en Communicatie. De 

financiële solidariteit tussen de individuele banken is via een kruislingse garantieregeling 

vastgelegd. Deze regeling houdt in dat, als een aan de regeling deelnemende instelling 

een tekort aan middelen heeft om haar verplichtingen tegenover haar crediteuren na te 

komen, de overige deelnemers de middelen van die instelling moeten aanvullen, om haar 

in staat te stellen deze verplichtingen wel na te komen. Rabobank Nederland oefent 

namens De Nederlandsche Bank ook toezicht uit op de solvabiliteit, liquiditeit en 

administratieve organisatie van de lokale Rabobanken. Iedere lokale Rabobank heeft wel 

een bankvergunning. DNB kan dan ook altijd over de centrale organisatie heenstappen. 

3.6 Leermomenten uit toezicht financiële markten 
Toezicht houdt waar mogelijk het volkshuisvestelijke en het financiële toezicht uit elkaar. 

In zo een twin peaks model geeft dat een eenduidige focus, minder regulatory capture 

(het familiegevoel inclusief de toezichthouder) en bundeling en uniformering van 

expertise. Samenwerking en afstemming tussen toezichthouders is wenselijk, mits 

verantwoordelijkheden helder zijn onderscheiden.  

Moderne toezichtarrangementen voorzien waar het maar even kan in ruimte voor het 

nemen van eigen verantwoordelijkheid en horizontale discipline. Kostenbeheersing is 

essentieel. Dit kan door de juiste maatvoering en inzet van horizontale discipline. Het 

externe toezicht biedt een anker en ijkpunt voor het interne handelen en de interne 

discipline. 

3.7 Kosten en lasten van toezicht 
In het laatste decennium bestaat meer en meer aandacht voor de achterkant van toezicht. 

Toezicht moet evident nuttig zijn en niet slechts leiden tot administratieve lasten, het 

moet tanden hebben en tanden laten zien. De basis van opereren moet altijd liggen in 

maatschappelijke integriteit, niet in de grenzen opzoeken van wat wettelijk mag, maar 

doen wat verstandig is. Toezicht leidt tot lasten, tot verplichtingen; het heeft een hoge 

prijs. Modern toezicht laat instellingen die ruim binnen de wettelijke kaders opereren 

daarom zo veel mogelijk ongestoord en sluit aan bij de professionele bedrijfsprocessen. 

Alert toezicht plaatst die instellingen die op de grenzen opereren onder intensief toezicht, 

neemt volop initiatief en wacht niet op rapportages achteraf.  

Toezicht kan wel enige ankers voor het eigen handelen geven, zeker op die terreinen die 

niet tot de kernactiviteit behoren. Het verschaft externe legitimiteit.  

 

3.8 Uitgangspunten voor goed toezicht 
Toezicht kent beperkingen en werkt alleen bij een zorgvuldige vormgeving en invulling. De 

overheid hanteert daarom enkele uitgangspunten voor goed toezicht2. Die zijn in deze 

notitie aangevuld aan de hand van onder meer de lessen uit andere toezichtvelden.  

                                                                    
2
 Ministerie van Binnenlandse Zaken 2005, Kaderstellende visie toezicht. 
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Het gaat dan om de volgende uitgangspunten voor goed toezicht: 

• Selectiviteit, toezicht concentreert op grote maatschappelijke risico’s en op notoire 

wetsovertreders. 

• Slagvaardigheid, toezichthouders zijn zacht als het kan, hard als het moet. 

• Samenwerking, toezicht heeft zoveel mogelijk één gezicht voor de ondertoezichtstaande. 

• Onafhankelijkheid, feitelijk en ook in de perceptie van de samenleving. 

• Transparantie, van de toezichthouder en de sector. 

• Professionaliteit, van de toezichthouder (persoon en organisatie). 

• Heldere eenduidige normen voor toezicht en verantwoording. 

• Interne toezichtorganen, leveren een scherpe inzet. 

• Ruimte voor zelfregulering en interne borging in de vorm van horizontale discipline. 

 

In algemene zin is het verstandig te kiezen voor doelgericht in plaats van middelengericht 

toezicht. Ondertoezichtstaanden hebben dan de ruimte om mee te werken aan het 

bereiken van de geformuleerde doelen. Zij kunnen naar eigen inzicht invulling geven en 

maatregelen treffen. Toezicht kan en moet deze ruimte bieden. Regels krijgen dan een 

passende plaats. Door het naleven van regels komen de doelen binnen bereik. Op die 

naleving is dan wel voldoende borging aanwezig in de vorm van slagvaardig toezicht. 

Zacht waar het kan, hard waar het moet. Mechanisch toezicht als alternatief is snel enkel 

een administratieve last, onbegrepen, manipuleerbaar, en daarmee ineffectief.  

3.8.1 Verbreding van toezicht en verantwoording vragen om heldere norm 

Als toezicht en verantwoording breder zijn belegd kan wel de grens vervagen tussen 

toezicht en verantwoording aan de ene kant en allerlei interne kwaliteitssystemen aan de 

andere kant. Dit kan spanning met zich brengen. Vragen ontstaan zoals: levert de 

zelfregulering wel voldoende op? Zijn de eigen inspanningen wel voldoende ingepast? 

Naarmate meer belangen en belanghebbenden worden betrokken bij het toezicht, is het 

dan ook lastiger om toezicht efficient en gericht te doen plaatsvinden. Om 

kwaliteitsborging in de sector efficient en effectief te koppelen aan extern toezicht is dan 

een heldere en zo eenduidige mogelijke norm nodig. Die norm vormt dan een richtsnoer bij 

de vormgeving en de uitvoering van toezicht als een meetlat en een richtpunt voor alle 

betrokkenen bij het borgen van de naleving. 

3.8.2 Ruimte voor zelfregulering en horizontale discipline 

Corporaties ontwikkelden hun model in de maatschappelijke beweging waarbij meer en 

meer wordt geleund op raden van toezicht. Het goed functioneren van interne 

toezichtorganen staat aan de basis van goede checks and balances.  

Raden van toezicht en hun functioneren in het algemeen bevinden zich in een belangrijke 

en moeilijke fase. In alle sectoren, maatschappelijk en bedrijfsleven wordt steeds meer 

aan tijd en kwaliteit verwacht terwijl het tegelijk vaak moeilijk is om de gewenste kwaliteit 

in Raden van toezicht te werven. Dit interne toezicht zal, niet anders dan in andere 

sectoren, ook in de corporatiesector aan kwaliteit en impact moeten winnen.  

 

Voor de overheid is dit, temeer in de corporatiesector, een kritische succesfactor van de 

eigen checks and balances gegeven de belangrijke maatschappelijke rol die corporaties 

vervullen en de ruimte die er is voor eigen verantwoordelijkheid. Het zelfde belang geldt 

voor de zelfregulering in de sector die zich ontwikkelt in de vorm van onder meer 

governancecodes, de zelf opgelegde visitaties, benchmarks en monitorsystemen.  

 

  



31 

 

Ook deze vorm van interne borging van de normen zal zich de komende jaren moeten 

verbeteren en moeten bewijzen. Deze ontwikkelingen vragen om vrijheid, weliswaar in 

gebondenheid. Voor de sector als geheel en de corporaties individueel, zullen voldoende 

vrijheidsgraden moeten blijven bestaan.  

De volgende paragraaf werkt de algemenere doelstellingen van toezicht voor de 

corporatiesector concreet uit. 

3.9 Doelstellingen toezicht: volkshuisvestelijk en financieel 
Deze notitie definieert bezien vanuit de verantwoordelijkheid van de overheid voor de 

vormgeving van het publieke toezicht twee doelstellingen: 

• De eerste doelstelling betreft het volkshuisvestelijke belang. 

• De tweede doelstelling betreft het behoud van vermogen. 

Deze doelstellingen laten zich dan ook goed koppelen aan de bestaande wetgeving, de 

indeling in de Hw en de daar aangebrachte scheiding in toezichtverantwoordelijkheden. 

 

In onderstaande figuur zijn de twee toezichtdomeinen weergegeven. De regels en de 

inrichting van het toezicht onderscheiden de twee domeinen. Tegelijkertijd voorziet het 

stelsel in een regeling voor de onvermijdelijke conflicten tussen beide domeinen. 

 

 

Beide doelstellingen komen hieronder nader aan bod. 

Doelstelling 1 Volkshuisvestelijke belang 

Het volkshuisvestelijke toezicht richt zich op de (aard van de) volkshuisvestelijke inzet, het 

volkshuisvestelijk presteren en het behandelen van geschillen tussen gemeenten en 

toegelaten instellingen. Het bevat regels voor bescherming en borging van het 

volkshuisvestelijke belang en de rechtmatigheid. Vanuit het volkshuisvestelijke belang 

stelt de wet eisen aan: 

Figuur 8 Verbonden doelstellingen in een natuurlijke spanning  
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1. Aard van de werkzaamheden betreffende het gebied van de volkshuisvesting. 

2. Optimalisering van de bedrijfsvoering en de interne bedrijfsprocessen (efficiency).  

3. Inzet van het beschikbare vermogen en middelen van de corporatie (effectiviteit). 

4. Rechtmatigheid. 

 

De reden voor regels over het volkshuisvestelijke belang, ligt onder meer in het 

maatschappelijke belang dat woningcorporaties efficiënt met hun middelen omgaan. De 

‘markt’ waarop corporaties actief zijn, genereert weinig prikkels die de corporaties tot een 

efficiënte bedrijfsvoering dwingen. Toezicht vormt een aanvullende waarborg dat de 

bedrijfsvoering mede leidt tot het behalen van de maatschappelijke en van overheidswege 

te borgen doelstellingen. Wel bestaat in zekere zin sturing vanuit: (i) de financiers; (ii) de 

beperkingen in het handelen door het huurrecht, en; (iii) huurdersvertegenwoordiging. 

 

Door de vereniging- of stichtingstructuur is er ook geen gremium van eigen vermogen 

verschaffers, zoals een algemene vergadering van aandeelhouders, dat het 

corporatiebestuur dwing tot efficiënt handelen. De aanwezigheid van een groot eigen 

vermogen aangevuld met het gemis aan marktwerking leidt aldus tot minder 

efficiëntieprikkels.  

Doelstelling 2 Behoud van het vermogen 

Soliditeit van corporaties en behoud van het aan de corporaties toevertrouwde vermogen 

of kapitaal. Vanuit deze doelstelling stelt de wet eisen aan: 

a. de betrouwbaarheid van beleidsbepalers 

b. de deskundigheid van beleidsbepalers 

c. de integere bedrijfsvoering 

d. de beheerste bedrijfsvoering (governance) 

e. het aangaan van verbindingen en het uitbesteden van werkzaamheden 

f. het (minimaal) vereist eigen vermogen (financiële positie, ontwikkeling en dekkingsgraad) 

g. vervreemding op welke wijze dan ook van vermogen of vermogensbestanddelen van de 

corporatie. 

 

Gezamenlijk beheren de corporaties het maatschappelijk bestemd vermogen. Dit is een 

maatschappelijk beslagen en daardoor doelgebonden kapitaal. Behoud van het 

maatschappelijk kapitaal is de tweede doelstelling van regels en toezicht voor de sector en 

de individuele corporaties. Uiterste prudentie is vereist bij het beheren en aanwenden van 

dat maatschappelijke vermogen. De borging door toezicht is het prudentieel toezicht.  

 

Woningcorporaties dienen prudent om te gaan met het hen ter beschikking staande 

maatschappelijk gebonden kapitaal. Zij zijn beheerders die zich iedere keer weer dienen af 

te vragen of het beheer vanuit een lange termijn perspectief op prudente wijze vorm 

krijgt. Door minder directe marktprikkels bestaan er vanuit de markt minder waarborgen 

dat bestuurders het vermogen goed beheren. In een marktonderneming dwingen 

aandeelhouders –in toenemende mate gesteund door wettelijk verankerde 

governanceregels- efficiency af (waarbij overigens niet gezegd is dat de opbrengsten van 

deze efficiency in de onderneming blijven).  
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De vermogenspositie verschilt overigens sterk tussen corporaties. Daarbij komt dat het 

eigen vermogen vast zit in stenen, erg afhankelijk is van de ontwikkelingen op de 

woningmarkt, daadwerkelijke liquiditeit veel minder beschikbaar is, en belangrijke 

uitgaven te wachten staan. Het beweegt de laatste jaren in sommige opzichten richting de 

Engelse landadel die kastelen bezit, maar helaas geen geld heeft om noodzakelijk 

onderhoud te plegen, en daarom gaandeweg stukjes historisch erfgoed moet verkopen.  

 

Idealiter is de bedrijfsvoering van de corporaties zo ingericht dat solvabiliteit en liquiditeit 

zelfs onder uitzonderlijkere scenario’s zijn gewaarborgd. Deze ideaalpositie zou een 

uitgangspunt moeten zijn voor het toezicht. Overigens is dit eenvoudiger gezegd dan 

gedaan, aangezien de eis om te presteren naar vermogen, een risicovollere benadering kan 

vergen.  

Het vermogen staat ten dienste aan de corporatie doelstellingen; uiteraard dient hierover 

verantwoording te worden afgelegd maar dat is geen onderwerp van het externe toezicht. 

Dat richt zich op de harde financiële randvoorwaarden; is in de bedrijfsvoering van de 

corporaties voldoende aandacht voor optimale borging van risico, rendement en 

solvabiliteit? 

 

Regels zijn daarom nodig en kennen drie aspecten: 

1. De aspecten onder a en b (betrouwbaarheid en deskundigheid) zijn reguliere 

toezichtelementen in onder meer het financiële toezicht. Immers, een deskundige en 

betrouwbare bestuurder of beleidsbepaler vormt een waarborg voor het financiële beleid 

en de continuïteit van de corporatie. Anders dan een marktonderneming is er ten eerste 

een maatschappelijk belang dat het maatschappelijk vermogen overeind blijft, en ten 

tweede zijn er potentieel externe effecten voor de overige corporaties (reputatie-effecten 

en beroep op onderlinge solidariteit). 

2. De aspecten c en d (integere en beheerste bedrijfsvoering) betreffen de organisatie. De 

interne organisatie dient op orde te zijn. Het gaat dan vooral om het stelsel van AO/IC 

maatregelen en de goede beslis- en beheersingsstructuur. 

3. Op het niveau van het collectief, het totaal volkshuisvestelijke vermogen, dienen 

voldoende waarborgen te bestaan op het behoud van het vermogen op lange termijn. Dit 

zijn de aspecten onder e, f en g. 

 

Integriteit is met de tweede doelstelling verweven. Integriteitsbewaking vindt plaats door 

een borging op de betrouwbaarheid van de beleidsbepalers en door eisen te stellen aan 

een integere bedrijfsvoering. Integriteit van corporaties is een onvoorwaardelijke eis. Het 

betreft hier preventie van zaken als fraude en corruptie. Integriteitproblemen kunnen de 

reputatie van een corporatie en van de gehele sector bedreigen en in het ergste geval 

daarmee ook haar voortbestaan. Gezien de omvang van het vermogen in de 

corporatiesector en het feit dat een integriteitprobleem in de top van een corporatie niet 

afdoende door het interne toezicht kan worden opgelost, bestaat hier ook een rol voor 

extern toezicht. 
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4 Het wettelijke kader voor woningcorporaties 

4.1 Inleiding 
Bij de overgang van het voor corporaties geldende regime in de jaren negentig heeft het 

wettelijk kader zijn vorm en inhoud gekregen. In de externe governance spelen de 

volgende partijen een directe rol: 

- De minister van binnenlandse zaken; 

- Centraal Fonds voor de volkshuisvesting; 

- Waarborgfonds sociale woningbouw, en; 

- Gemeenten. 

Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van partijen zijn met elkaar geregeld in 

een wettelijk kader aangevuld met zelfregulering. 

 

Hieronder en in Bijlage 1, zijn de belangrijkste onderdelen uit de wettelijke regeling en het 

toezicht op de naleving opgenomen.  

4.2 Woningwet werkt de zorgplicht van corporaties uit 
Artikel 22 van de Grondwet bepaalt dat bevordering van voldoende woongelegenheid 

voorwerp van zorg is van de overheid. Deze opdracht of zorgplicht aan de overheid vindt 

uitwerking in de Woningwet. Op dit moment (maart 2012) ligt een voorstel tot wijziging 

van de Woningwet in de Tweede Kamer, de Herzieningswet (Hw). 

In het schema in de bijlage 1 is een weergave opgenomen van de bestaande regelgeving en 

de voorgestelde wijziging in de Herzieningswet.  

Hieronder is een aantal van de kernbepalingen opgenomen. 

 

Werkterrein 

Corporaties werken uitsluitend op het gebied van de volkshuisvesting als toegelaten 

instellingen in een gesloten stelsel. Bij de werkzaamheden neemt de instelling het in de 

betrokken gemeenten geldende volkshuisvestingsbeleid in acht. Met de werkzaamheden 

draagt de corporatie naar redelijkheid bij aan de uitvoering van het 

volkshuisvestingsbeleid. Daarmee bestaan geen materiële verschillen tussen de geldende 

regels en de Hw. 

 

Nevenactiviteiten 

Activiteiten en nevenactiviteiten zijn aan voorwaarde verbonden. Sommige instellingen 

zijn landelijk werkzaam. De wet borgt de positie van corporaties voor huurwoningen in het 

gereguleerde gebied. Onder voorwaarden komen instellingen in aanmerking voor steun in 

de vorm van: 

• (Bijzondere) Projectsteun; 

•  Saneringssteun. 

 

Eigen vermogen  

Het eigen vermogen wordt ingezet in het werkdomein. In de Hw worden regels gesteld 

ten aanzien van de inzet van het eigen vermogen voor diensten van algemeen economisch 

belang (zogenoemde DAEB) en niet-DAEB. Het onderscheid is van belang in het kader van 

Europeesrechtelijke regels met betrekking tot staatssteun. Voor eerstgenoemde 

categorie mogen activiteiten met staatssteun worden verricht. 
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Vereffeningsregeling 

Het vermogen van de Nederlandse corporaties is gebonden aan de volkshuisvestelijke 

doelstellingen. Het BBSH stelt een statutaire vereffeningsregeling verplicht. Met de 

vereffeningsregeling voorziet de wetgever in een slot op het weglekken van vermogen bij 

opheffing van de corporaties. Immers, bij opheffing van de corporatie is de 

vereffeningsregeling verplicht gesteld en blijft het vermogen behouden ten behoeve van 

de volkshuisvesting. 

 

Presteren naar vermogen  

Middelen die niet dienen te worden aangehouden i.v.m. de financiële continuïteit 

inzetten ten behoeve van de volkshuisvesting. Middelen bij voorrang inzetten ten 

behoeve van de bijdrage aan de uitvoering gemeentelijk volkshuisvestelijke beleid, en 

overigens ten behoeve van de volkshuisvesting. 
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5 Feitelijke inrichting en functioneren toezicht  

5.1 Inleiding 
Dit hoofdstuk beschrijft de rol en positie van de minister als toezichthouder. Het CFV 

vervult in dat toezicht een taak. Die taak komt ook aan de orde. 

5.2 De minister als toezichthouder 
De minister heeft in het huidige stelsel verantwoordelijkheid voor het gehele toezicht op 

de corporaties. In termen van de wet zijn dat toegelaten instellingen. 

 

De minister: 

• Treft maatregelen; 

• Krijgt informatie; 

• Kan aanwijzingen geven om situaties op te heffen of handelwijze achterwege te laten, en; 

• Onderwerpt handelingen aan preventieve goedkeuring. 

 

De minister is dus de spil in het toezicht. Zowel gemeenten als het CFV moeten, als zij 

menen dat daarvoor de gronden bestaan, ook de minister verzoeken om een maatregel te 

treffen. 

 

De minister informeert jaarlijks de Tweede Kamer over:  

a. De voorgenomen activiteiten van alle corporaties voor het komende jaar. 

b. Een rapportage over de verrichte werkzaamheden in het afgelopen jaar. 

In het verslag van de minister neemt hij het financiële oordeel op van het CFV en straks de 

Financiële Autoriteit woningcorporaties. 

 

Ten slotte heeft de minister het middel van intrekking van de toelating als hij meent dat 

toelating niet langer in het belang van de volkshuisvesting is te achten.  

5.3 Inrichting en vormgeving van het huidige toezicht door CFV 
Het CFV verricht taken in het kader van het ‘toezicht die de financiële aspecten van de 

werkzaamheden van de corporaties’ betreffen. Tot die taken behoort het verschaffen van 

inzicht in de financiële situatie.  

De bevoegdheid is eigenlijk een afgesplitste bevoegdheid van en is een onderdeel van het 

integrale toezicht van de minister. Het CFV is dus ook naar de wettelijke vormgeving niet 

onafhankelijk en daarmee dienstig aan de verantwoordelijkheid van de minister.  

 

Daarnaast heeft het CFV een tweede taak die bestaat uit saneringssteun aan toegelaten 

instellingen die niet beschikken over de noodzakelijk te achten financiële middelen of 

projectsteun ter tegemoetkoming in de kosten van werkzaamheden van toegelaten 

instellingen. In ieder geval verleent het fonds geen garanties.  

5.3.1 Bevoegdheden van de minister ten aanzien van het CFV 

In de Woningwet en het Besluit Centraal Fonds Volkshuisvesting (BCFV) zijn ten aanzien 

van het CFV de volgende bevoegdheden aan de minister van BZK toegekend: 

• Nadere voorschriften geven over de inhoud en bekendmaking van de beleidsregels. 

• Benoeming van het bestuur.  

• Goedkeuring bestuursreglement. 

• Instemming met de hoogte van de bijdrage. 

• Instemming met de begroting. 
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• Voorschriften geven met betrekking tot het financiële verslag.  

• Vragen van voor de taak van de minister benodigde inlichtingen.  

• Bestuur schorsen bij ernstig in gebreke blijven.  

 

De regering onderkent in de memorie van toelichting bij de Hw, dat het toezicht een 

bijproduct van de huidige taak, te weten sanering van financieel zwakke toegelaten 

instellingen en het binnen dat kader opstellen van overzichten van de financiële positie 

van elke toegelaten instelling afzonderlijk. 

De feitelijke middelen zijn beperkt en sterk opgehangen aan de analyserende functie van 

het CFV.  

5.3.2 Treffen van maatregelen door het CFV 

Het toezichtinstrumentarium van het CFV is beperkt. Maatregelen zijn mogelijk als de 

corporatie één soort van verplichting tegenover het CFV niet nakomt. Dit is de 

informatieplicht van corporaties in het kader van de financiële aspecten van het toezicht. 

Het middel dat het CFV kan inzetten als toezichthouder bestaat eigenlijk alleen in het 

geval van het niet verschaffen van de vereiste informatie. Vanuit de gedachte dat de 

minister verantwoordelijk is voor het gehele toezicht, is het CFV kennelijk beperkt 

toegerust met sanctie en interventiemiddelen. 

 

Het CFV kan dus één maatregel inzetten en wel bij een verzuim van de informatieplicht. 

Een corporatie dient bescheiden aan te leveren bij het CFV. Dit is de verplichting van de 

corporatie tegenover het CFV en bij het niet nakomen daarvan kan het CFV bepaalde 

rechtshandelingen van de corporatie aan voorafgaande toestemming onderwerpen. 

 

Nu lijk in onder meer het beleid zichtbaar dat het CFV enkele omwegen lijkt te hebben 

bedacht. Als bijvoorbeeld een corporatie niet solvabel blijkt, dan moet de corporatie 

informatie leveren over voorgenomen of al getroffen maatregelen die tot 

vermogensherstel moeten leiden. Levert de corporatie geen plan op, dan voldoet zij niet 

aan de informatieplicht en kan het CFV ingrijpen. In ‘uitzonderlijke’ gevallen onthoudt het 

CFV zich (vervolgens) van een onthouding van een inhoudelijk oordeel. Eigenlijk ligt de bal 

dan weer op de speelhelft van de minister. 

5.3.3 Conclusie 

CFV heeft één sanctiemogelijkheid. Het CFV kan sanctionerend optreden bij het niet tijdig 

aan het CFV verstrekken van gegevens door de toegelaten instelling. Het CFV kan als hem 

bepaalde informatie wordt onthouden, bepalen dat bepaalde rechtshandelingen pas met 

zijn toestemming kunnen worden verricht.  

 

De minister is uiteindelijk toezichthouder, geeft een eindoordeel en treedt eventueel op. 

De minister heeft en geeft het eindoordeel en maakt dus de afweging tussen 

volkshuisvestelijk en financieel. De echte sancties komen dus bij de minister vandaan.  

5.4 CFV toezicht in de praktijk 
Hierboven is betoogd dat het CFV met zeer beperkte middelen is uitgerust. Wat behelst 

nu de uitvoering van het toezicht van het CFV? Dit is onderzocht aan de hand van de 

beschikbare informatie en getoetst door interviews met deskundigen en corporaties. 
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Het CFV oefent in de praktijk enerzijds toezicht uit op individuele corporaties en 

onderzoekt anderzijds de financiële positie van de gehele corporatiesector. Het 

onderzoek mondt uit in een oordeel per corporatie en in een aantal publicaties van het 

CFV over de stand van zaken in de gehele sector. Het CFV zendt deze informatie naar de 

minister.  

Werkwijze en beoordelingssystematiek 

Het CFV lijkt zich redelijk nauwgezet te kwijten van de wettelijk opgedragen taak. Deze 

luidt om op individueel niveau toezicht te houden en op sectorniveau ook de minister te 

informeren. De taak van het CFV is in formele zin: 

• de financiële beoordeling (de sub b hierboven); 

 

In adviserende zin ten behoeve van de taak van de minister:  

• rechtmatigheidstoets; 

 

Bovendien levert het CFV ten behoeve van de sector extra inzicht door: 

• Benchmarking.  

 

Deze laatste taak is geen (formele) taak. Het is een vorm van afgeleide dienstverlening aan 

de sector. 

 

Daarnaast heeft het Fonds in het kader van het financieel toezicht de taak zo ingevuld dat 

hij toezicht houdt op het behoud van maatschappelijk gebonden vermogen, het financieel 

risicobeheer en de kwaliteit van de financiële verantwoording. Dit toezicht mondt onder 

meer uit in bestaat uit schrijven van schriftelijke beoordelingen op basis van verkregen 

automatisch gerapporteerde informatie. Eventueel -als daar aanleiding voor is-kan het 

CFV doorvragen.  

 

Deze beoordelingen integreert het ministerie in de het door haar te geven jaarlijkse 

prestatieoordeelsbrief per corporatie, waarin naast de onderwerpen die voortvloeien uit 

het financieel toezicht, de governance en het rechtmatig handelen worden getoetst. Ook 

de geleverde volkshuisvestelijke prestaties zouden daarvan eigenlijk onderdeel moeten 

uitmaken. 

Financiële beoordeling door het CFV 

Voor de beoordeling van de financiële positie maakt het CFV in de praktijk gebruik van de 

Methodiek financiële beoordeling. Het CFV baseert zich bij het financiële oordeel op een 

confrontatie van het aanwezige vermogen enerzijds en het op basis van een vastgesteld 

risicoprofiel benodigd vermogen anderzijds. Het aanwezige vermogen bepaalt het CFV op 

basis met een eigen berekeningen waarbij bij de waardering van de woongelegenheden 

voortgezette verhuur het uitgangspunt is (“volkshuisvestelijke exploitatiewaarde). 

 

In dit risicoprofiel onderscheidt het CFV drie elementen: 

1. De financiële positie en de solvabiliteit; 

2. De woningmarkt, en; 

3. De organisatie. 

Deze elementen komen hieronder aan de orde. 
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Financiële positie en de solvabiliteit 

Ten aanzien van de financiële positie beoordeelt het fonds of sprake is van: een verhoogd 

risico van de gewone bedrijfsuitoefening; fluctuerende prognoses; 

verkoopafhankelijkheid en overige verhuuractiviteiten; treasury, en; projecten. Het CFV 

baseert zich daarbij primair op aangeleverde rapportages van de corporaties. In de 

beleidsregels voor 2012 zet het CFV de aanpak rondom de solvabiliteitstoets uiteen. Of 

het CFV hier succesvol op weet toe te zien, zal met name afhangen van de opvolging en de 

maatregelen die het CFV kan treffen.  

 

In zijn beleidsvoornemens neemt het CFV zich voor om het volgende te ondernemen: 

• Monitoring. 

• Vragen om nadere informatie te verschaffen waaronder bijvoorbeeld een nieuwe dPi (met 

daaraan eventueel verbonden afspraken over een nieuwe interne meerjarenbegroting die 

door de RvT/RvC goedgekeurd moet worden). 

• Het laten opstellen binnen een bepaalde periode van een (herstel)plan op basis van een 

vastgestelde inhoudsopgave, ter verandering van een ongewenste situatie. 

• Het toetsen van de uitvoering van een door het Fonds geaccordeerd plan. 

• Het vastleggen dat een corporatie niet zonder preventieve goedkeuring bepaalde 

rechtshandelingen mag verrichten. 

Of met name de laatste maatregel van het CFV past binnen de wettelijke grondslag lijkt in 

juridische zin de vraag. Immers, de wettelijke grondslag geeft deze bevoegdheid aan het 

CFV om te borgen dat de corporatie de voorgeschreven informatieplicht jegens 

uiteindelijk de minister nakomt. Of men herstel kan afdwingen richting een gewenste 

richting op grond van het afdwingen van naleving van de informatieplicht, is niet geheel 

duidelijk. Het opstellen van een plan is nuttig, het is de uitvoering waar het om zal moeten 

gaan. Daar voor is geen heldere grondslag aanwezig. 

Woningmarkt 

Voor het verkrijgen van een beeld van de marktpositie van een corporatie binnen een 

regionale woningmarkt, beoordeelt het CFV of er sprake is van een verhoogd marktrisico. 

Daartoe worden marktindicatoren afgezet tegen gegevens uit de woningmarkt en tegen 

specifieke corporatiegegevens. Een apart punt bij dit aspect vormt de 

herstructureringsopgave waar vele corporaties voor staan.  

Eisen aan de organisatie 

Toetsingsmoment voor het CFV is dat er binnen een corporatie sprake is van een 

kwalitatief goed intern toezicht, waaraan eisen worden mogen gesteld. Daarnaast dient er 

sprake te zijn van transparantie van de te beoordelen corporaties en dient een duidelijke 

juridische structuur van de corporaties en de daarmee gelieerde rechtspersonen 

voorhanden te zijn.  

5.4.1 Rechtmatigheidstoets 

Naast de rol in het financiële toezicht adviseert het CFV de Minister van Binnenlandse 

Zaken tevens op het gebied van de rechtmatigheid van statutenwijzigingen en het 

beoordelen van de naleving van de procedurevoorschriften in wet- en regelgeving. Deze 

rechtmatigheid beoordeling voert het CFV uit door: 

1. Analyse van rapportages en enkele aanvullende vragen. 

2. Rapportage over financiële positie sector. 

3. Opvallende ontwikkelingen. 

Deze activiteiten worden hieronder toegelicht. 
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Een analyse van het jaarverslag, de jaarrekening en de verklaring en mededeling van de 

accountant. De individuele beoordeling van het rechtmatig handelen van corporaties 

wordt uitgevoerd op basis van een achttal in de kerngegevens opgenomen vragen. Zie ook 

bijlage 2. 

 

Jaarlijks rapporteert het CFV aan de Minister van VROM over de financiële positie van de 

corporatiesector. In de rapportage wordt ingegaan op het totaal van beoordelingen over 

de financiële positie van de individuele corporaties. Doel is het leveren van een op analyse 

van kerngegevens gebaseerd totaalbeeld. 

Daarnaast signaleert het CFV verschillende ontwikkelingen die opvallend uit de cijfers 

naar voren komen. Hierbij gaat het om trends op het gebied van bedrijfswaarde, 

herstructurering, bedrijfslasten, rendementen, et cetera.  

 

De Minister integreert het financiële oordeel van het CFV in haar jaarlijkse, aan de Tweede 

Kamer te verzenden, oordeelsbrief.  

 

Ook voor wat betreft de rechtmatigheidstoets lijkt het CFV zich conform haar wettelijke 

taakomschrijving te richten op het verzamelen, ordenen en bundelen van informatie. Ook 

op individueel niveau verzamelt en bewerkt het CFV informatie en koppelt daaraan een 

oordeel of classificatie. Het toezicht op de rechtmatigheid en de handhaving van de 

rechtmatigheid berust bij de minister en niet bij het CFV. 

5.4.2 Rapportage van het CFV 

Het fonds stelt jaarlijks op: 

a. de overzichten van de financiële situatie van de afzonderlijke toegelaten instellingen, 

waarin in elk geval wordt aangegeven of naar het oordeel van het fonds de financiële 

situatie van een toegelaten instelling zodanig is, dat zij niet slaagt in het op een voor haar 

in het bijzonder aangewezen wijze, anders dan het aanvragen van subsidie bij het fonds, 

aantrekken van de noodzakelijke financiële middelen, en; 

b. een overzicht van de financiële situatie van de toegelaten instellingen gezamenlijk. 

 

In het kader van zijn toezichttaak ontvangt het Fonds de jaarstukken van corporaties. 

Volgens het BBSH (en de bijlagen I tot en met IV) zijn dit:  

1. Jaarrekening en jaarverslag; 

2. Volkshuisvestingsverslag; 

3. dPi (de Prospectieve informatie) vóór 1 februari, en;  

4. dVi (de Verantwoordingsinformatie) vóór 1 juli. 

 

Op grond van het BCFV dient in de beleidsregels aandacht te worden besteed aan de wijze 

waarop het Fonds (conform artikel 71a en 71b van de Woningwet) omgaat met: 

1. Het verstrekken van subsidie samenhangend met sanering (saneringssteun). 

2. Het tegemoetkomen in de kosten van werkzaamheden van toegelaten instellingen 

(projectsteun). 

3. De methodiek met betrekking tot bijdrageheffing en kwijtschelding. 

4. Activiteiten in het kader van het financiële toezicht. 
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5.4.3 Sanctionerend optreden 

In de beleidsregels van het CFV komen de volgende elementen aan de orde. 

De aanpak bij de solvabiliteitsbeoordeling is procesmatig vergelijkbaar met wat bij de 

continuïteitsbeoordeling is aangegeven. Hier is de voorfase voorafgaand aan het 

eigenlijke beoordelingsproces kennelijk minder van belang en minder complex. Dit omdat 

de verantwoording vrij strak is verbonden met de jaarrekening. Het bureauonderzoek 

moet uitmonden in een definitief oordeel of een selectie voor nader onderzoek. De opzet 

van het nader onderzoek zal zich met name richten op een analyse van de verschillen met 

de eerder afgesloten continuïteitsbeoordeling. Belangrijk punt bij dit onderzoek is om 

vast te stellen of de corporatie de verslechtering van het volkshuisvestelijk vermogen niet 

had moeten melden. Het Fonds is van mening dat de corporaties in deze een 

leveringsplicht hebben. De Prospectieve informatie biedt ook ruimte om dit kenbaar te 

maken. De uitkomst kan zijn dat de basis onder de eerder afgegeven 

continuïteitsbeoordeling vervallen is.  

 

Afhankelijk van de situatie kan dit leiden tot een nieuwe bepaling van een 

continuïteitsoordeel of indien dit gezien de tijd of het vertrouwen in de corporatie niet op 

korte termijn realiseerbaar is tot alleen een oordeel over de financiële positie op basis van 

de harde juridische verplichtingen (het ontbreken van een continuïteitsoordeel wordt dan 

wel verantwoord) met de afspraak dat bij de volgende continuïteitsbeoordeling er weer 

een oordeel zal worden geveld.  

 

Aan de afspraak stelt het CFV ook consequenties te (kunnen) verbinden ten aanzien van de 

vrijheidsgraden die de corporatie heeft met betrekking tot het aangaan van 

verplichtingen. Handhaafbaar lijkt dit niet, althans niet in directe zin.  

5.4.4 Bedrijfsvergelijking als de interne toetssteen 

Een mogelijke bron voor het strategisch inrichten van het toezicht vormt de 

bedrijfsvergelijking. Het CFV voert jaarlijks bedrijfsvergelijkingen uit. Die blijken in eerste 

aanleg vooral bedoeld om de sector te faciliteren in het eigen interne toezicht.  

 

De studies gaan onder andere in op de financiële positie, bedrijfswaarde, kenmerken 

woningbezit, productie, vermogenspositie. . De cijfers van de individuele corporatie 

worden afgezet tegen de cijfers van de referentiecorporatie, de regio en geheel 

Nederland. Het CFV gebruikt de kengetallen vervolgens ook bij de individuele 

beoordeling van corporaties. 

5.5 De kenmerken van de CFV-structuur 

Het toezicht is nu georganiseerd rond rapportage en administratie 

Na analyse van het ontwikkelde instrumentarium en de opgeleverde rapportages blijkt het 

toezicht van het CFV te passen op de huidige wettelijke taakopdracht. Als 

instrumentarium krijgt het CFV aangereikt de enquêtes en rapportages. Rapportages van 

het CFV zijn overigens ook redelijk transparant; zij zijn te raadplegen op het internet. 

Het CFV heeft een reactieve stijl en is door de wet beperkt in scope 

1. Het CFV heeft als voornaamste instrument het verzamelen van informatie door middel van 

enquêtes en rapportages. 
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2. Uiteindelijk komt er geen eigenstandig financieel oordeel van het CFV op grond waarvan 

een corporatie een aanwijzing of maatregel kan worden opgelegd. Wel kan de CFV een 

corporatie gelasten met aangepaste plannen te komen als financiële prognoses niet goed 

uitpakken. De totstandkoming van het oordeel is minder transparant vormgegeven.  

3. Het niet opleveren van een dergelijk plan is gedefinieerd als niet naleving van de 

informatieplicht. De juridische houdbaarheid daarvan lijkt niet geheel zeker. Dit is niet 

bevorderlijk voor effectief toezicht op een dergelijk cruciaal moment in de 

handhavingsketen. 

4. Door de werkwijze is het CFV vooral reactief; de voornaamste bronnen voor 

toezichtinformatie zijn historische data en prospectieve informatie die de corporaties zelf 

aanleveren.  

5. Het CFV lijkt aldus en begrijpelijkerwijs gericht op de precieze uitvoering van de wettelijke 

taakopdracht. 

6. Het CFV richt zich op de solvabiliteit en niet op de kasstromen van de corporaties. 

CFV heeft nagenoeg geen Bite 

Cruciaal is de constatering dat het CFV slechts een enkele sanctiemogelijkheid heeft in het 

kader van het toezicht. Het kan de naleving van de informatieplicht afdwingen. In het 

beleid leidt dit al tot enkele beleidsregels waarin het CFV verplichtingen van corporaties 

omzet naar een informatieplicht om op die wijze enige bite te krijgen. 

Een actievere toezichthouding zou de handhaving van de regels kunnen verbeteren. 

Tegelijkertijd, voor een actievere houding zullen taak, bevoegdheden en middelen anders 

moeten worden gericht. 
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6 Het Waarborgfonds als privaat borgingsinstituut 

6.1 Inleiding 
Dit hoofdstuk beschrijft het Waarborgfonds sociale woningbouw als privaat 

borgingsinstituut voor de financiering van de corporaties. 

6.2 WSW bevordert de toegang tot de kapitaalmarkt 
Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw is een particuliere stichting en werd in 1983 

door de corporatiekoepels opgericht, met financiële steun van het Rijk. Het WSW 

bevordert de toegang tot de kapitaalmarkt voor deelnemende woningcorporaties door 

aan geldverstrekkers garanties te verlenen.  

 

De WSW is de spil in een privaatrechtelijke garantiestructuur die loopt via 

achtervangovereenkomsten, borgstellingsovereenkomsten en goedkeuring van 

borgstelling. De banken verlenen krediet aan corporaties. Borging door het WSW 

betekent dat het kredietrisico voor banken wegvalt, en derhalve kredietbeoordeling en 

risico-opslagen in belangrijke mate afwezig kunnen blijven. Door een sterke collectieve 

reputatie, financiële solidariteit tussen corporaties en achtervang door Rijk en gemeenten 

is zowel beschikbaarheid als een laag prijsniveau voor leningen aan de corporatiesector 

ook tijdens de kredietcrisis overeind gebleven. Daarmee is het systeem dus in beginsel van 

grote waarde om de volkshuisvesting financierbaar en betaalbaar te houden.  

 

Het WSW heeft vervolgens de verantwoordelijkheid om het borgingsinstrumentarium 

zorgvuldig in te zetten. Zorgvuldig, omdat zij in de plaats komt van de kredietbeoordeling 

van banken, zorgvuldig, omdat het Rijk en de gemeenten bij problemen garant staan, en 

zorgvuldig omdat de corporaties gezamenlijk tot een aanzienlijk bedrag solidair aan de lat 

staan, mocht het nodig zijn. 

 

Deze verantwoordelijkheid is verankerd en krijgt vorm via civielrechtelijke achtervang-

overeenkomsten met gemeenten en het Rijk en borgstellingsovereenkomsten met 

corporaties. Het WSW stelt via de borgstellingsovereenkomst richting corporaties eisen. 

Zo kan het WSW zonder formeel sanctie-instrumentarium, maar met de mogelijkheid om 

borg te weigeren, eisen stellen aan corporaties. Het WSW zelf krijgt vanuit de overheid 

randvoorwaarden opgelegd via de civielrechtelijke achtervangovereenkomsten en wordt 

daarnaast door de internationale ratingbureaus beoordeeld en gedisciplineerd. 

 

Het WSW onderzoekt de kredietwaardigheid van de instellingen bij eerste registratie als 

deelnemer en bij jaarlijkse herbeoordeling. Bij een verzoek tot borgstelling wordt zo nodig 

specifiek onderzoek naar het onderpand gedaan. Door deze werkwijze worden de risico’s 

voor de andere deelnemers, de achtervangers en de geldgevers beperkt. 

 

Indien het WSW meent dat de risico’s bij een corporatie een norm overschrijden, dan kan 

hij borgstelling weigeren of verbetering eisen op het risicoprofiel. Afhankelijk van de 

omstandigheden, spreekt het WSW corporaties direct en indirect aan op 

normoverschrijdingen. Het gaat in de werkwijze van het WSW primair om risico’s en 

risicobeheer. 
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Beoordeling aan de hand van staten en accountantsverklaring 

Verder beoordeelt het WSW tijdens zijn toetsende werkzaamheden de financiële 

juridische en (markt)technische positie en de kwaliteit van bepaalde onderdelen van de 

organisatie. De beoordeling begint met een financiële toets aan de hand van WSW-

verslagstaten. Daarnaast is een accountantsmededeling vereist.  

 

De accountantsmededeling is voorgeschreven en lijkt op de accountantsverklaring bij de 

jaarrekening. De mededeling volgt echter niet vanzelf uit de jaarrekeningcontrole. Het is 

een zogenoemde bijzondere controleopdracht. De accountantsmededeling is tevens 

gericht op de juistheid van de verstrekte (niet-financiële) informatie, de beoordeling van 

toekomstgerichte informatie en de naleving van de door het WSW gestelde regels. 

Aard van de regels en de inzichten bij WSW en afstemming met het CFV  

Het WSW hanteert een internationaal gehanteerd risicomodel voor de vraag waar risico’s 

schuilen voor de sector. Voor de vormgeving van het risicomodel hanteert het WSW de 

internationaal gangbare templates van onder meer de credit rating agencies. 

 

Tussen WSW en het CFV bestaan afspraken over de beoordeling van het beleidsplan van 

het CFV, de beoordelingscriteria van het WSW, en de uitwisseling van circulaires en 

dergelijke. Ten aanzien van de uitwisseling van informatie op niveau van de corporatie is 

het formele afstemmingskader beperkt tot situaties waarbij er dreigende problemen zijn 

op gebied van kredietwaardigheid of sanering. In de praktijk vindt in meer gevallen 

overleg plaats, bijvoorbeeld bij liquiditeitstekorten, bestuurlijke problemen, 

integriteitissues en fusievoornemens. Er is geen formeel kader waarbinnen alle 

beoordelingen van alle corporaties worden gedeeld. 

Figuur 9 Borgstelling is cruciaal met onderlinge prikkels voor kwaliteits- en risicobeheersing 
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6.3 Rol van het WSW bij sanering en deconfitures 
Het WSW vervult een rol bij de sanering en ontmanteling van corporaties. Opgemerkt zij 

dat het CFV op deze punten de formele rol en positie heeft. Vanuit zijn positie als financier 

en zekerheidsverschaffer is deze rol van het WSW ook in een toekomstige structuur goed 

verdedigbaar. De Autoriteit behoudt een rol en dient in te kunnen grijpen in geval het 

WSW vanuit de meer private invalshoek niet of niet op een wenselijke wijze tot een 

oplossing komt.  

6.4 Samenvattend: de kenmerken van de WSW structuur 
De belangrijkste kenmerken van de WSW-structuur zijn samenvattend de volgende: 

• Private structuur met een privaatrechtelijke vormgeving. 

• Activiteit is borging van geldleningen van corporaties. 

• Tot een bepaalde grens zijn corporaties financieel solidair. 

• Gemeenten en uiteindelijk het Rijk staan garant. 

• Corporaties lenen tegen een laag prijsniveau. 

• WSW hanteert een risicogerichte kredietbeoordeling en onderzoekt de 

kredietwaardigheid met zo nodig aanvullend specifiek onderzoek.  

• Corporaties staan gezamenlijk tot een aanzienlijk bedrag garant. 

• Verantwoordelijkheden van het WSW krijgen vorm via civielrechtelijke 

achtervangovereenkomsten met de gemeenten en de rijksoverheid. 

• Het WSW stelt via de borgstellingsovereenkomst richting corporaties eisen. 

• WSW zelf krijgt vanuit de overheid randvoorwaarden opgelegd via de civielrechtelijke 

achtervangovereenkomsten. 

• WSW kan bij corporatie die een norm overschrijden, borgingstelling weigeren of 

verbetering eisen. 

De aanpak van WSW kenmerkt zich door sterke gerichtheid op het risicobeheer. De 

genoemde kenmerken komen hieronder terug bij de ideeën over de vormgeving van de 

horizontale discipline.   
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7 Interne governance, cultuur en zelfbinding 

7.1 Inleiding 
Dit hoofdstuk besteedt aandacht aan de positie van de raad van commissarissen als spil in 

de interne governance. Bovendien gaat het in op het belang van bedrijfscultuur en de 

verhouding met de governance van de organisatie en het externe toezicht. 

7.2 RvC als spil in de interne governance 
Toezicht op het functioneren van corporaties vindt allereerst intern plaats door de Raad 

van Commissarissen (RvC) of Raad van Toezicht van de corporaties. In het stelsel van intern 

toezicht is de sleutelrol toevertrouwd aan de RvC. Daar is veel verantwoordelijkheid 

neergelegd. Het systeem van governance en toezicht leunt op een goed werkende RvC.  

 

De belangrijkste eisen die de wet aan de raad van commissarissen stelt zijn beperkt. Het 

huidige BBSH stelt een orgaan verplicht ‘dat toezicht houdt op bestuur. 

Huurdersorganisaties hebben een bindend voordrachtsrecht huurders(-organisaties) voor 

twee zetels in RvC (of alternatief in het bestuur). 

7.2.1 Voorstellen in de Herzieningswet 

In de Hw zijn voorstellen opgenomen die verder gaan dan de summiere huidige regeling. 

Volgens die voorstellen: 

• Komt er een bindend recht van voordracht voor huurders voor twee commissarissen en 

indien minder dan 5 commissarissen zijn, dan bestaat een recht van voordracht voor één 

commissaris. 

• Is de maximale zittingstermijn 8 jaar. 

• Dient een commissaris onafhankelijk en deskundig te zijn. 

• Kan een commissaris worden ontslagen door de Ondernemingskamer, o.a. op grond van 

taakverwaarlozing. 

• Kan de raad van toezicht commissarissen schorsen. Ook de minister kan commissaris of de 

gehele raad van toezicht schorsen en vragen om zijn ontslag bij de Ondernemingskamer. 

• Is het lidmaatschap van de raad van toezicht onverenigbaar met de functie van bestuurder 

van een toegelaten instelling. 

Relevant is om op te merken dat eerdere voorstellen voorwaarden bevatten over een 

profielschets voor bestuurders, reglementen. Deze zijn vervallen in de Hw. 

 

Significant is de in de Hw opgenomen mogelijkheid van de Ondernemingskamer om de 

commissarissen te ontslaan. Ook stelt de regering voor om in de wet voortaan een 

inhoudelijke eis op te nemen: een commissaris is onafhankelijk en deskundig. Dit is ook 

een kernelement uit het hier gehanteerde afwegingskader. Aan de materiele inhoud van 

de eis moet nog inhoud worden gegeven. 

7.2.2 AedesCode 

Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties, en de Vereniging van 

Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) ondersteunen de kwaliteit van het interne 

toezicht, onder andere via de Aedes bedrijfstakcode en het aanbieden van opleidingen. 
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Aedes heeft een volledige en meer onderwerpen bevattende governancecode. Deze 

governancecode maakt onderdeel uit van de AedesCode. In de governancecode zijn 

hoofdstukken opgenomen over: 

1. Naleving van de code; 

2. Het bestuur; 

3. Raad van commissarissen; 

4. Audit van de financiële verslaggeving, positie van de interne-control functie en van de 

externe accountant, en; 

5. Maatschappelijke verantwoording en beleidsbeïnvloeding door belanghebbenden. 

 

De code bevat bepalingen over goedkeuring van besluiten van het bestuur, interne 

risicobeheersing- en controlesysteem, klokkenluiderregelingen, toetsingskaders voor 

verbindingen en investeringen, profielschetsen, inclusief deskundigheidsvereisten 

(gecombineerd met opleidingsprogramma’s).  

 

Uitgebreid zijn de bepalingen over de auditcommissie, financiële verslaggeving, de rol van 

de accountant en de verslaggeving.  

7.2.3 Herziening governancecode 

Recentelijk in 2011 is de governancecode herzien: 

• De code besteedt meer aandacht aan risicobeheersing en toezicht op verbindingen 

(bijvoorbeeld dochterondernemingen). 

• De bepalingen over onafhankelijkheid van de raad van commissarissen (RvC) zijn 

aangepast. In de herziene code luidt de norm dat de raad in beginsel volledig (niet langer: 

in meerderheid) onafhankelijk is. 

• Een commissaris mag niet binnen vijf jaar na zijn aftreden bestuurder van dezelfde 

corporatie worden. 

• Nieuwe bepalingen over de wenselijkheid van diversiteit binnen de RvC. 

 

Drie bepalingen zijn dwingend: 

• Het toepassen van de Sector brede Beloningscode voor bestuurders. 

• De honoreringsregeling voor commissarissen. 

• De zittingstermijnen voor commissarissen. 

  
In overeenstemming met het wetsvoorstel tot herziening van de Woningwet bepaalt de 

aangepaste Governancecode dat commissarissen niet meer dan twee termijnen van vier 

jaar commissaris mogen zijn. De toelichting voorziet overigens in een redelijke 

overgangsregeling voor diegenen die bij het van kracht worden van de aangepaste code al 

in hun derde termijn zitten: zij mogen die termijn eventueel volmaken. In de toelichting bij 

de code wordt echter op de betreffende toezichthouders een dringend beroep gedaan bij 

zichzelf na te gaan of dat wenselijk is. 

7.2.4 Toezicht op de naleving van de Governancecode ‘pas toe of leg uit’ 

Voor de governance code geldt het beginsel pas-toe-of-leg-uit. Van de normen uit de 

governance code mag de corporatie afwijken als de governance van de corporatie beter 

gediend is met een andere uitwerking dan in de code genoemd staat.  
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Wel moet een dergelijke afwijking worden verantwoord in het jaarverslag van de 

corporatie. Opgemerkt zij dat het pas toe of leg uit principe bij ondernemingen met 

aandeelhouders een directe informerende functie heeft richting de aandeelhouders. Die 

kunnen binnen hun rechten corrigerend optreden. Bij corporaties is geen directe adressant 

voor de mededeling dat de code wordt toegepast of de alternatieve uitleg waarom de 

code niet wordt of werd toegepast.  

 

Het feit dat geen formele externe prikkels aanwezig zijn van aandeelhouders of andere 

belanghebbenden, klemt ook omdat essentiële eisen aan de bedrijfsvoering en het 

bestuur zijn opgenomen in de code.  

 

Klaagrecht bij commissie AedesCode 

Belanghebbenden kunnen bij de onafhankelijke commissie AedesCode klachten indienen 

over het handelen of nalaten van woningcorporaties die zijn aangesloten bij Aedes. 

Huurders en woningzoekenden dienen overigens een klacht in eerste instantie in bij de 

klachtencommissie van hun corporatie. Die commissie gaat na of sprake is van handelen in 

strijd met de AedesCode. Zij adviseert hierover het Aedes-bestuur. Zo nodig kan het 

Aedes-bestuur maatregelen treffen tegen een lid dat in strijd met de code handelt.  

 

Naleving en sancties bij overtreding van de AedesCode 

Anders dan bij een onderneming met aandeelhouders, zijn er geen actieve partijen die de 

naleving monitoren. Ten aanzien van de naleving en de sancties op overtreding van de 

code vermeldt de code: ‘We zijn aanspreekbaar en spreken andere leden aan op naleving 

van de code.’ 

 

In de visitaties die Aedes verplicht stelt treedt Aedes in verenigingsverband op tegen 

leden die niet of niet tijdig gevisiteerd zijn. Mogelijke sancties zijn naming en shaming, 

schorsing en uiteindelijk royement.  

7.3 VTW 
De VTW is beroepsvereniging, belangenbehartiger en bewaker van (de kwaliteit van) het 

interne toezicht bij woningcorporaties. De VTW publiceert op specifieke thema’s, geeft 

een nieuwsbrief uit, organiseert thema- en netwerkbijeenkomsten. Ook biedt de VTW 

kennisdeling in de vorm van VTW-intervisiegroepen 'Toezichthouders om de Tafel'. Via 

een ledennet is toegang mogelijk tot uitgebreide informatie over alle aspecten van het 

interne toezicht. 

 

De Nederlandse Vereniging Bestuurders Woningcorporaties (NVBW) is een 

ontmoetingsplaats voor directeur-bestuurders van woningcorporaties. De NVBW stelt 

zich ten doel de professionaliteit van de bestuurder van de woningcorporatie te 

bevorderen. Dit beoogt de NVBW te doen door inzicht te verstrekken in recente 

ontwikkelingen op het terrein van de volkshuisvesting. De NVBW richt zich daarbij mede 

op de deskundigheidsbevordering van de bestuurder die zich verder professioneel wil 

ontwikkelen. 

  



49 

 

7.4 Rol en positie commissarissen in de praktijk 
Hierboven is meer gezegd over de toezichthouders. De neiging bestaat commissarissen 

neer te zetten als almachtige organen. Dit leidt tot overschatting van hun kunnen. In 

laatste instantie staat hen één echt middel ter beschikking: om het bestuur naar huis te 

sturen.  

 

Dit maakt echt ingrijpen lastig. In de praktijk blijken commissarissen dan ook vooral 

effectief indien zij worden ingezet door de toezichthouder die hen direct aanspreekt op 

de verantwoordelijkheden als commissaris. Met deze aansporing als instrument kan men 

ineens meer bereiken bij het bestuur. 

 

Hoewel de rol van de toezichthouders in de wet en de codes is uitgewerkt, lijken veel 

raden nog op weg naar volwassenwording in taakopvatting en taakuitoefening. 

Corporaties zullen op dit niveau de kwaliteitsborging vorm moeten geven. Andere 

instrumenten zoals horizontaal of extern toezicht sluiten daar op aan en zijn op zich zelf –

dus zonder effectievere interne governance- ontoereikend. 

7.5 Accountant  
De accountant van de corporatie controleert de jaarrekening en dient deze te voorzien van 

een accountantsverklaring. De accountant heeft in relatie tot de Raad van Commissarissen 

een poortwachtersfunctie. Deze relatie vormt de schanierfunctie tussen accountant en 

corporatie. Signalen van de accountant belanden na het bestuur in eerste en vaak enige 

instantie bij de RvC. Hier is de vraag tweeledig. In de eerste plaats: pikken commissarissen 

de signalen van de accountant voldoende adequaat op?  In de tweede plaats: zijn de 

signalen van de accountant altijd voldoende helder en duidelijk? In ieder geval lijkt ruimte 

aanwezig voor verbetering in het samenspel tussen accountant en commissarissen. 

 

In de jaarrekeningen blijkt in veel gevallen veel informatie opgenomen. In de vertaling van 

de informatie naar handelen, zit een vertraging of zelfs uitval. Mogelijk ontbreekt het aan 

signaleringsmechanismen. Mogelijk ook dat de accountants wel erg behoedzaam signalen 

afgeven. Hoewel het CFV wel kijkt naar gelijke of soortgelijke informatie en daarbij zaken 

signaleert en ziet.  

 

Analyse en beschikbaarheid informatie kan beter worden benut. Veel informatie is 

beschikbaar in openbare jaarrekeningen. Daarvan maken toezichthouders en 

beleidsmakers nog niet maximaal gebruik. In de praktijk blijkt van belang op welke wijze 

de interne toezichthouders de signalen van de accountant oppakken en hier actie op 

nemen. Accountants die hun bevindingen elders willen kenbaar maken, lukt dat lang niet 

altijd. Hier lijkt het in de praktijk te stokken; bij het opvolgen van de 

accountantsbevindingen. 

 

Zoals hierboven aangegeven kunnen, alhoewel de accountant vaak lijkt te denken dat hij 

een duidelijk signaal afgeeft, de opmerkingen van de accountant meer worden 

toegesneden op de specifieke informatiebehoefte van en de beoogde prikkelende 

werking richting de raden van commissarissen. 
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7.6 Conclusie 
Een corporatie heeft geen externe prikkels van aandeelhouders. Wel zijn prikkels 

aanwezig van andere belanghebbenden. Dat maakt dat de prikkel gedeeltelijk moet 

komen van codes en voorschriften over de governance, de bedrijfsvoering en het bestuur. 

De naleving van dergelijke codes vraagt bijzondere aandacht.  

8 Conclusie over het huidig functioneren van het toezicht  

8.1 Voortdurende discussie is indicatief voor gebreken 
De voortdurende discussies over de rol van woningcorporaties op de woningmarkt zijn een 

indicatie dat de huidige institutionele inkadering van woningcorporaties geen optimale 

resultaten oplevert. De vraag is in hoeverre toezicht hier verbetering in kan aanbrengen. 

Toezicht is geen panacee voor elk probleem.  

8.2 Centraal fonds 
Zoals hierboven aangegeven is het Centraal Fonds Volkshuisvesting belast met de 

wettelijke financiële toezichthoudende taken. Toezichtaspecten zijn onder meer 

solvabiliteitsoordeel (de financiële positie), continuïteitsoordeel (de activiteiten), behoud 

maatschappelijk verbonden vermogen, financieel risicobeheer, kwaliteit financiële 

verantwoording, toereikendheid van het volkshuisvestelijk vermogen, en saneringssteun 

en projectsteun.  

 

Deze toezichttaken zijn vergelijkbaar met het toezicht van DNB voor banken, verzekeraars 

en pensioenfondsen. Het is te typeren als financieel instellingstoezicht (ook wel 

prudentieel toezicht). De conclusie hierboven luidt dat het toezicht van het CFV reactief, 

niet-actief onderzoekend van karakter, sterk aanhankelijk van en ondersteunend is aan de 

minister als toezichthouder en zich beperkt in scope. 

 

De volgende punten van aandacht kunnen worden geïdentificeerd: 

• Toezicht achteraf op basis van rapportages en enquêtes. 

• Geen of nauwelijks ruimte voor actieve signalen van misstanden. 

• Beperkt proactief toezicht, behoudens ten aanzien van sommige prognoses. 

• De taakuitvoering lijkt goed te passen in de wettelijke taakopdracht. 

 

Het CFV is van oudsher gericht op toezicht achteraf in de filosofie van zicht op langjarige 

activa en passiva; in de financiële sector voorheen vergelijkbaar met het toezicht op 

verzekeraars en pensioenfondsen. Onder de Herzieningswet verdwijnt het huidige CFV en 

komt er een Financiële Autoriteit woningcorporaties. Daarmee wordt een eerste  slag naar 

actiever toezicht gemaakt. 

 

Op dit moment kan het CFV niet of nauwelijks reageren op signalen dat bepaalde zaken 

niet conform de regels verlopen. Eigenlijk valt dat ook niet binnen de wettelijke 

taakopdracht van het CFV. Als een partij voor de minister over iedereen informatie dient 

te verzamelen, is dat toezicht minder selectief.  

 

In de onderstaande figuur zijn de kenmerken van de vormgeving van het huidige toezicht 

weergegeven. 
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Naast het CFV als de publieke toezichthouder, fungeert het WSW. Daarover gaat de 

volgende paragraaf. 

8.3 WSW 
Het WSW is een privaatrechtelijk instituut, signaleert wel vooraf en signaleert vanuit het 

eigen financiële belang en is geen toezichthouder. Het WSW heeft geen 

toezichthoudende bevoegdheden. 

 

Er is wel sprake van een complex van publiek- en privaatrechtelijke regelingen en 

voorzieningen. Financiële aspecten zijn onderdeel van het publiekrechtelijke toezicht. 

Indien zich iets voordoet in het domein van het WSW leidt dat tot gevolgen in dat 

privaatrechtelijke domein en bovendien tot mogelijke signalering in het publieke domein 

van het CFV die op zijn beurt de minister informeert en kan aanzetten tot maatregelen.  

Bij de ontwikkeling van nieuwe toezichtarrangementen, lijkt het verstandig deze 

samenloop nauwkeurig te identificeren en te ordenen. 
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8.4 Toetsing toezicht aan het ontwikkelde kader 
In deze paragraaf wordt een kader gebruikt voor de toetsing van het huidige toezicht. 

Weergegeven in een figuuur ziet dit kader er uit als volgt: 

 

 

 

 

De verschillende elementen uit het getoonde kader komen hieronder aan de orde.  

Selectiviteit 

Constateringen regels  

• Veelvoud aan regels. De regels raken alles en uiteindelijk weinig. De sector heeft maken 

met (i) bij en krachtens de wet gestelde regels, (ii) beleidsregels, (ii) zelfregulering en (iii) 

privaatrechtelijke voorwaarden. Met de Hw komt hierbij het fenomeen van de algemeen 

verbindend verklaarde zelfregulering. De regels vertonen individueel en in samenhang 

onvoldoende of onduidelijke samenhang en gelijksoortigheid.  

 

Constateringen toezicht 

• Beperkt administratief toezicht. Het financiële toezicht beperkt zich tot het handhaven 

van de informatieplicht van corporaties om historische en prospectieve data op te leveren. 

• Geringe waarde van informatie. Informatie is volgens deskundigen eenvoudig zodanig 

vorm te geven dat bij de toezichthouder geen signalen afgaan of opmerkingen worden 

gemaakt. 

• Algemene opdracht. De financieel toezichthouder heeft en krijgt een te algemeen 

omschreven opdracht. 

Figuur 10 Kenmerken huidig toezicht 

Figuur 11 De uitgangspunten en onderdelen van het gehanteerde afwegingskader 
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• Toezicht staat ten dienste van minister. Het CFV staat ten dienste aan het toezicht door de 

minister.   

• Kenbaarheid toezicht. De feitelijke bewerking en de gevolgtrekkingen daarvan door het 

CFV, zijn complex en alleen voor een enkele specialist tot op zekere hoogte te volgen. 

Daarmee verwordt het toezicht tot een administratieve en technische excercitie. 

• Toezichtstrategie. De inzet van het toezicht vaart op vertrouwde systemen voor 

administratieve informatievergaring en verwerking. Risicogericht onderzoek en 

afstemming met andere actoren zoals WSW, staan minder centraal. 

Slagvaardigheid 

• Weinig afdoende, harde normen. Ook bevat het complex aan regels weinig afdoende, 

eenduidige normen waarop corporaties kunnen worden afgerekend. Naarmate de regels 

een meer afrekenbare norm bevatten, vallen zij: 

o Onder de informatieplicht jegens het CFV en dus wordt niet op de norm zelf 

afgerekend; 

o Zijn het geen regels en wel privaatrechtelijke voorwaarden van het WSW, of; 

o Zijn de normen opgenomen in het beleid van het CFV en daarmee in juridische zin 

minder handhaafbaar door het CFV. 

• Interventiemogelijkheden. Het CFV heeft nauwelijks sanctie- of 

interventiemogelijkheden. Ook is de taakomschrijving en zijn de bevoegdheden niet 

toegerust op een slagvaardig toezicht.  

• Systematische meten en bewaken van interventies beperken zich grotendeels tot het 

bijstellen van prognoses. Relevant is dat ook in de Hw echte sanctie- en 

interventiemiddelen ontbreken.  

Samenwerking 

• Samenwerking gering. Tussen het CFV en het WSW bestaat een afstemmingsrelatie. Echte 

samenwerking in de zin van samenwerkende toezichthouders is niet aan de orde.   

• Twinpeaks. Dit aspect vergt extra aandacht bij de inrichting van een twin peaks model 

zoals voorgesteld in de Hw. Daarin is een regeling wenselijk voor de coördinatie en 

afstemming van het toezicht.  

• Een gezicht. Het uitgangspunt van één gezicht voor de ondertoezichtstaande is lastig in 

een functioneel toezichtmodel. Juist om de last te beperken zijn extra maaregelen vereist.  

Onafhankelijkheid 

• Onafhankelijkheid. Het CFV in zijn rol als financieel toezichthouder neemt in de 

institurionele vormgeving een minder onafhankelijke positie in.  

• Werkwijze. De trits van onderzoeken, oordelen en ingrijpen wordt in de praktijk niet 

waargenomen.  

• Perceptie. Tussen het CFV, de corporaties, Aedes, het ministerie en ook het WSW bestaat 

onvoldoende afstand. Zowel feitelijk als formeel. Zowel in de praktijk als in de perceptie 

van de buitenwacht.  
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Transparantie 

• Transparantie is wezenlijk voor geloofwaardig toezicht met gezag. De beoordeling van het 

CFV wordt als ondoorzichtig ervaren.  

• Keuzes. Niettegenstaande een uitgebreide beleidsregel, kunnen corporaties niet 

aangeven welke keuzes het CFV en de minister maken of op welke wijze het toezicht vorm 

krijgt.  

• Bevindingen zijn gedeeltelijk openbaar. 

Professionaliteit 

• Professionaliteit is een sleutelbegrip. Het CFV is professioneel en functioneert binnen de 

nauwe taakafbakening zoals dat kan worden verwacht.  

• Bestuur en toezicht. De professionaliteit van de bestuurders en commissarissen van de 

corporaties is een aandachtspunt. Met name op de technische terreinen van het 

financierings- en investeringsproces. 

• Maatregelen om de constante ontwikkeling te borgen van professionaliteit, individueel, 

op niveau van de groep en gehele sector zijn te vrijblijvend of te klein van schaal om echt 

impact te hebben. 

Verbreding van toezicht en verantwoording vragen om helder baken 

• De spanningen in het huidige model tussen de volkshuisvestelijke doelstellingen en de 

financiële doelstellingen zijn aanwezig.  

• Heldere norm. In ieder geval lijkt door de veelheid aan belangen en belanghebbenden, een 

helder genormeerd toezicht niet goed mogelijk. Het volkshuisvestelijk belang roept als 

een Sirene bij voortduring om aandacht zonder eenduidig en helder te worden voor de 

sector als geheel of de grenzen helder aan te geven. Het financieel toezicht mist hier een 

anker. 

Scherper inzetten van de interne toezichtorganen 

• Het interne toezicht kan beter.  

• Naleving is alleen formeel afdwingbaar door schorsing of royement van Aedes 
lidmaatschap. 

Vrijheidsgraden voor de toegenomenrol van zelfregulering 

• In de zelfregulering is sprake van een meerdere codes, maatregelen, voorschriften, 

aanbevelingen en door het CFV als service aan de sectoraangeboden benchmarks en een 

visitatiesysteem.  

• Rijke bron. Al met al bevat de zelfregulering een rijke voorraad aan normen en 

maatregelen. 

• Aanscherping en ophanging. Dit gehele complex aan beheersingsmaatregelen dat 

bepalend is voor de eigen discipline en waarschijnlijk ook voor de inzet van extern 

toezicht, verdient aanscherping, verbetering en ophanging in het formele van 

overheidswege georganiseerde toezicht.  
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9 Naar een toekomstbestendig toezicht  

9.1 Inleiding 
Voor de beschrijving van de voorstellen voor een verbeterd model, fungeert het 

afwegingskader zoals dat hierboven is gebruikt voor de beoordeling van de huidige 

situatie. De voorstellen voor een verbeterd model zullen in ieder geval de in de 

onderstaande figuur genoemde maatregelen een plaats moeten (kunnen) geven. 

 

 

 

Hieronder komen achtereenvolgens aan de orde; de minister, de autoriteit en een voorstel 

voor aanscherpingen voor de inrichting van het toezicht. 

9.2 Toezicht door de minister 
De volkshuisvestelijke doelstelling van de corporaties staat voorop. Dat vormt de kern van 

de werkzaamheden van de corporatie. Het volkshuisvestelijk toezicht door de minister 

richt zich op het afbakenen van het werkterrein (domein), de handhaving van die 

afbakening, over het huurbeleid en over de inrichting van de woningmarkt. De inhoud van 

het volkshuisvestelijk toezicht en het rechtmatigheidstoezicht hierop valt buiten de scope 

van dit rapport.  

 

Over de Financiële Autoriteit woningcorporaties belast met het financieel toezicht en het 

toezicht op staatssteunregels, merkt de regering op dat de rol van de autoriteit in deze 

processen er een is waarbij hij beoordeelt of een corporatie een volkshuisvestelijk 

gewenste opgave wel financieel kan uitvoeren. Hiermee raakt de regering aan de spanning 

die aanwezig is en altijd aanwezig zal blijven tussen de volkshuisvestelijke doelen, 

ambities en de financiële mogelijkheden.  

 

Figuur 12 Benodigde maatregelen met als kern: onafhankelijk, extern toezicht 
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9.3 Onafhankelijke Financiële Autoriteit woningcorporaties  
In het denken over een toekomstbestendig model staan voorop het huidige wettelijke 

kader, het functioneren van het toezicht daarbinnen en de voorstellen voor een 

toekomstig kader in de Herzieningswet.  

 

In de Hw is voorzien in een Financiële Autoriteit woningcorporaties die is belast met het 

financieel toezicht. De minister voert het toezicht uit op de volkshuisvestelijke 

doelstelling. De Financiële Autoriteit woningcorporaties zal-anders dan het CFV nu is 

vormgegeven-een actieve en preventief gerichte toezichthouder moeten zijn.  

Prudentieel toezicht met voldoende impact vraagt om heldere eisen ten aanzien van 

deskundigheid en betrouwbaarheid van bestuurders en commissarissen en de inrichting 

van de bedrijfsvoering. Ook de financierings- en (des-)investeringsprocessen dienen aan 

voorschriften te zijn onderworpen. Dit zijn elementen die niet als zodanig zijn opgenomen 

in de voorstellen voor de Hw. 

9.4 Voorstellen voor een verbeterd model: maatregelen en acties 
De kenmerken van een verbeterd model van toezicht bevat de maatregelen en acties zoals 

opgenomen in paragraaf 9.1. Afgebeeld in een figuur zijn de belangrijkste kenmerken als 

volgt weer te geven: 

 

 

De belangrijkste maatregelen komen hieronder aan de orde. 

 

  

Figuur 13 Kenmerken voorgesteld toezicht en de toezichthouder met Bite 
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Maatregelen ten aanzien van de selectiviteit 

Niveau van bij de wet gestelde regels. Op het niveau van de wet kunnen de diverse 

kapstokbepalingen worden aangebracht. Het gaat dan om de hoofdnormen ten aanzien 

van: 

• Volkshuisvestelijke doelstelling en huurbeleid. 

• Beheerste bedrijfsvoering en een adequate AO/IC. 

• Eventuele beleggingsvoorschriften en beperkingen. 

• Deskundigheid van bestuurders en toezichthouders. 

• Handhaving en dwangmiddelen. 

• Niveau van krachtens de wet gestelde regels (in AMvB). Deze bevat een eerste uitwerking 

op de in de wet opgenomen kapstokbepalingen: 

o Volkshuisvestelijke doelstelling en huurbeleid. 

o Beheerste bedrijfsvoering en adequate AO/IC materiele uitwerking en delegatie 

ten behoeve van nadere regels. 

o Beleggingsvoorschriften en -beperkingen uitwerking en delegatie. 

o Deskundigheid van bestuurders en toezichthouders, toetsen en weren. 

o Handhaving en dwangmiddelen. 

• Beleids- of nadere regels 

o Beleidsregels van het (huidige) CFV worden waar mogelijk en nuttig omgezet 

in beleids- of nadere regels van de Financiële Autoriteit woningcorporaties. 

o Aanvulling van de regels op onderdelen waar dat nodig is, in ieder geval ten 

aanzien van risicomanagement en –meting, beheerste bedrijfsvoering, 

waaronder voorschriften voor het financierings- en investeringsproces, de 

deskundigheid en betrouwbaarheid van bestuurders en toezichthouders. 

 

Maatregelen aanscherping aard en vorm toezicht 

• Actief op normhandhaving gericht financieel toezicht.  

• Meerwaarde informatie. Informatie is direct van belang voor het toezicht en dient niet 

alleen historisch te zijn, ook prospectief en ook verkregen uit andere bronnen dan 

rapportages, bijvoorbeeld uit eigen vergaring door de toezichthouder. 

• Expliciet omschreven wettelijke opdracht. De financieel toezichthouder opereert op basis 

van een eigen opdracht en handhavingsbevoegdheid.  

• Toezicht is eigenstandig. De toezichthouder neemt zelf maatregelen en acties bij 

normoverschrijding.    

• Kenbaarheid toezicht. Door de regels te verbinden, stroomlijnen en verhelderen ontstaat 

de mogelijkheid van een heldere communicatie richting de corporaties. 

• Toezichtstrategie. Het toezicht is in hoge mate risicogericht en noodzakelijkerwijs goed 

gecoordineerd met de minister als volkshuisvestelijke toezichthouder. 

 

Maatregelen slagvaardigheid 

• Handhaving van de normen waarop corporaties aanspreekbaar zijn. 

• Interventiemogelijkheden op basis van een wettelijk verankerd zelfstandig 

handhavingsinstrumentarium. 

• Systematische meten en bewaken van interventies.  
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Maatregelen samenwerking 

• Samenwerking. Tussen de toezichthouders. Zie ook het volgende punt. Binnen de partijen 

in de zelfregulering en de horizontale discipline.  

• Twinpeaks. Wettelijk coordinatiemechanisme. In welke gevallen coordineert wie, wat op 

welk moment? Wat te doen bij strijdigheden tussen het volkshuisvestelijk en het financieel 

toezicht? Daarin hoort een regeling over de coordinatie en de afstemming van het toezicht 

op volkshuisvestelijke en financiele doelen.  

• Een gezicht. Zie ook vorige punt. Een heldere afbakening geeft een heldere 

bewegwijzering naar het juiste loket.  

 

Maatregelen onafhankelijkheid 

• Onafhankelijkheid. De Financiële Autoriteit woningcorporaties is onafhankelijk. De 

positionering in de wet moet steviger. Bovendien dienen ook de feitelijke 

afhankelijkheden en relaties voldoende te worden doorgesneden om (i) daadwerkelijke en 

(ii) de gepercipieerde onafhankelijkheid te borgen. 

• Werkwijze. De toezichthouder hanteert de werkwijze van onderzoeken, oordelen en 

ingrijpen. Deze is verankerd in de toezichtstrategie en –aanpak. 

 

Maatregelen transparantie 

• Transparantie is wezenlijk voor geloofwaardig toezicht met gezag.  

• Keuzes. De toezichtstrategie wordt bekend gemaakt.   

• Bevindingen zijn behoudens privacywetgeving of andere wettelijke belemmeringen, 

openbaar. 

 

Maatregelen professionaliteit 

• Professionaliteit betekent onder meer leren van andere toezichtdomeinen en 

samenwerking met bijvoorbeeld DNB en WSW. 

• Bestuur en toezicht. De professionaliteit van de bestuurders en commissarissen van de 

corporaties wordt geborgd door een deskundigheidseis en –toetsing. 

• Maatregelen van de sector om de constante ontwikkeling te borgen van professionaliteit, 

individueel, op niveau van de groep en gehele sector. Bijvoorbeeld opleidingen, 

permanente educatie en toetsing in eigen kring. Dit kan de toezichthouder meewegen. 

 

Maatregelen heldere norm 

• Heldere normstellingen.  Het toezicht moet gebruik kunnen maken van heldere normen 

rond het systeem van risicomanagement; het managen van de risico’s op de balans. Deze 

risico’s zijn meetbaar, de sector heeft er ervaring mee en risico’s hebben gevolgen: 

toezichtgevolgen, interne gevolgen in eigen kring en gevolgen voor de borging en 

garantstelling bij het WSW. 

• Dekkingsgraad of solvabiliteitsratio. Voor de lange termijn financiële positie van 

woningcorporaties en de houdbaarheid van de volkshuisvestelijke activiteiten dienen 

nieuwe normen te worden ontwikkeld, waarbij de solvabiliteitsratio en toekomstgericht 

een “dekkingsgraad” centraal kunnen staan. 
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Maatregelen scherper inzetten van interne toezichtorganen 

• Het interne toezicht krijgt een ankerpunt in en stevige steun van het toezicht. 

• Naleving van de Aedescodes en andere alternatieve vormen van zelfregulering wegen mee 

bij de oordelen van de toezichthouder. Dit biedt prikkels voor de sector om daadwerkelijk 

deze zelfregulering ter hand te nemen, goed in te regelen en te handhaven in eigen kring. 

• Visitaties en benchmarks voortzetten, wel verder professionaliseren en het niet 

vrijblijvend te maken. Deze instrumenten wel als collectief leerinstrument inzetten. 

Vrijheidsgraden voor de toegenomen rol van zelfregulering. 

• Aanscherping. Eigen regels worden zoveel als mogelijk inpasbare normen ontwikkeld, bij 

voorkeur op basis van de voorraad bestaande zelfregulering.  

• Ophanging zelfregulering. Keuze is of dit gehele complex aan beheersingsmaatregelen dat 

bepalend is voor de eigen discipline wordt opgenomen in het formele wettelijk 

georganiseerde toezicht, dan wel in het risicogeoriënteerde toezicht wel meegewogen 

wordt, maar geen onderdeel vormt van het complex van wetgeving.  
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10 Modellen voor vormgeving van het toezicht 

10.1 Inleiding 
Hierboven is een aantal maatregelen opgenomen om de eigen verantwoordelijkheid en het 

toezicht op niveau te brengen. Dit hoofdstuk richt zich op de vraag van de institutionele 

vormgeving. In alle hieronder gegeven modellen geldt dat de bovengenoemde 

aanpassingen wenselijk zijn. 

10.2 Basismodellen 
Als uitgangspunt fungeert de prudentiële, onafhankelijke toezichthouder de Financiële 

Autoriteit woningcorporaties. De volkshuisvestelijke toezichthouder is de minister van 

Binnenlandse Zaken.  

 

Voor de institutionele vormgeving zijn onder meer de volgende basisvormen denkbaar: 

• Model Aanscherping Herzieningswet; 

• Model Onafhankelijk toezichthouder, en; 

• Model Financiële markten. 

Deze modellen worden hieronder uitgewerkt. Eerst staat de volgende paragraaf kort stil 

bij de verdeling van het toezicht over twee toezichthouders in het zogenoemde Twin 

Peaks model.  

10.2.1 Twin peaks 

In de Hw is een scheiding aangebracht tussen het financiële en het volkshuisvestelijke 

toezicht. Dit functionele model van een scheiding van toezichtverantwoordelijkheden 

vormt ook de basis van het financiële toezicht. In de financiële sector wordt het toezicht 

uitgeoefend door twee toezichthouders. Dit zijn DNB (prudentieel toezicht) en de 

Autoriteit Financiële Markten of AFM (gedragstoezicht). Dit is het zogenoemde 

functionele toezichtmodel of Twin Peaks. 

 

In de financiële sector is de wetgever daarmee afgestapt van integraal instellingstoezicht. 

De filosofie is functioneel toezicht waarbij iedere toezichthouder (DNB, AFM) voor 

meerdere soortensectoren financiële instellingen, inclusief pensioenfondsen op één 

terrein toezicht houdt. Redenen daarvoor zijn eenduidige focus, geen regulatory capture 

(het familiegevoel binnen de sector inclusief de toezichthouder) en bundeling en 

uniformering van expertise. Nadeel van het stelsel is dat instellingen meerdere 

toezichthouders over de vloer krijgen. Een ander aspect vormt het mogelijke conflicteren 

van het financiële en het volkshuisvestelijke.  

 

Spanning tussen de toezichtdomeinen en -doelstellingen en toezichthouders 

Een van de punten van aandacht bij dit type toezicht is de zichtbaarheid van de natuurlijke 

spanning tussen het volkshuisvestelijke toezicht en het financiële toezicht, Inherent aan 

het financiële toezicht is dat het grenzen stelt aan de mogelijkheden en de ambities op 

volkshuisvestelijk terrein. Corporaties kunnen en mogen niet verder springen dan hun 

financiële polsstok lang is. Onvermijdelijk leidt dat in het toezicht tot spanningen; ook 

tussen de toezichthouders. Dit is een nadeel dat overigens ook optreedrop als sprake is 

van een integraal verantwoordelijke toezichthouder. In dergelijke gevallen zal de 

toezichthouder de conflicterende belangen zelf op intransparante wijze verenigen tot een 

oplossing of een compromis. Borging van beide doelstellingen kan dan over tijd langzaam 

compromitteren. Spanning tussen de wensen en de mogelijkheden komen in hand van een 

toezichthouder. Daar, zo stelt de regering, hoort deze spanning principieel niet thuis. 
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Immers, de afweging om te komen tot een compromis is een politiek-bestuurlijke 

afweging. Om die reden functioneert een twin peaks model signalerend. Bij spanning 

tussen de doelstellingen constateren de toezichthouders dat als vanzelf en komen zij 

zonodig in een discussie. Mocht binnen het bestaande wettelijke kader uiteindelijk geen 

oplossing voorhanden blijken te zijn, dan zal een verandering in doelstellingen of 

beschikbare middelen nodig zijn. De onvermijdelijke en natuurlijke spanning tussen de 

volkshuisvestelijke doelen en de financiële middelen is daarmee eerder zichtbaar. 

 

Vanzelfsprekend blijft het uiteindelijke doel een integrale uitvoering van de 

volkshuisvestelijke doelen binnen de financiële mogelijkheden. Daaraan staat het 

functioneel toezicht niet aan in de weg. 

 

Met de Hw beoogt de wetgever een functioneel toezicht model verder vorm te geven. 

Hierboven is beschreven dat de financiële toezichthouder in de Hw uiteindelijk een toch 

onderhorige positie heeft ten opzichte van de andere toezichthouder; de 

volkshuisvestelijke toezichthouder. Zou de lijn van het functioneel toezichtmodel worden 

doorgetrokken, dan krijgt de financiële toezichthouder een zelfstandige, onafhankelijke 

positie naast de volkshuisvestelijke toezichthouder. In geval van conflicten tussen het 

volkshuisvestelijke en het financiële toezichtdomein, zoekt dan niet de volkshuisvestelijke 

toezichthouder naar een compromis. Dat is dan zonodig expliciet en zichtbaar 

voorbehouden aan de regelgever. Voorts zoeken de toezichthouders binnen de 

regelgeving en op basis van gelijkwaardigheid gezamenlijk een oplossing. 

10.2.2 Nota van wijziging Hw 

Op 13 maart 2012 zond de minister van Binnenlandse Zaken de Nota van wijziging Hw naar 

de Tweede Kamer. In de Nota van wijziging op de Hw is in de toelichting aangegeven dat 

meer greep nodig is op het financiële beheer van corporaties en vooral de mate waarin 

financiële risico’s worden gelopen. De oplossing die de Nota van wijziging kiest is dat de 

corporatie reglementen opstelt inzake haar financiële beheer en binnen welke grenzen de 

daaraan verbonden risico’s aanvaardbaar zijn. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen 

voorschriften worden gegeven over de inhoud van dat reglement. Het is in deze gekozen 

oplossing wel van belang om de normen die echt handhaafbaar moeten zijn, ook 

daadwerkelijk op te nemen in de AMvB en zo verplicht te stellen voor de gehele sector. 

10.3 Model Aanscherping Herzieningswet 
Een eerste oplossingsrichting is om de Hw aan te scherpen. Een stap richting een 

onafhankelijke toezichthouder is dan de volgende variant. In de voorgestelde systematiek 

worden in het Model Aanscherping op het niveau van de algemene maatregel van bestuur 

–als uitwerking van de kapstokbepaling in de wet- materiele eisen neergelegd op de 

volgende genoemde aspecten: 

• Deskundigheid van bestuurders; 

• Integere bedrijfsvoering; 

• Beheerste bedrijfsvoering; 

• Het (minimaal) vereist eigen vermogen en een wettelijk verplicht risicomodel; 

• Financiële instrumenten alleen in het kader van de gewone bedrijfsvoering. 

 

Deze systematiek wijkt af van die de Hw volgt. De hoofdnormen staan in dit model in de 

Woningwet. Bij of krachtens AMvB worden deze hoofdnormen vervolgens uitgewerkt. In 

de onderstaande figuur is het Model Aanscherping Herzieningswet weergegeven. 
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10.3.1 Vergelijking Model Aanscherping Herzieningswet en de Hw 

Schematisch weergegeven heeft dit model de volgende kenmerken. Daarbij is tevens het 

verschil aangegeven met de bestaande voorstellen voor de Hw: 

 

• Kapstokbepalingen: Hw Verrijkt Hw 

o de deskundigheid van beleidsbepalers Ja Nee 

o de integere bedrijfsvoering; Ja Nee 

o de beheerste bedrijfsvoering Ja Nee 

o het (minimaal) vereist eigen vermogen Enigszins nee 

o wettelijk verankerd risicomodel Ja enigzins 

o Financiële instrumenten Nee nee 

o de Financiële Autoriteit woningcorporaties ziet toe 

op de naleving van de eisen met uitzondering van 

het volkshuisvestelijk toezicht 

Ja Ja 

• Omlijning van het volkshuisvestelijke toezicht bestaande uit 

taakafbakening en huurbeleid. 

Enigszins nee 

• De Financiële Autoriteit woningcorporaties is feitelijk en in 

de maatschappelijke beleving onafhankelijk. 

Nee nee 

• Transparantievoorschriften voor het toezicht. Enigszins Ja 

• Financiële Autoriteit woningcorporaties expliciete en 

zelfstandige opdracht als prudentieel toezichthouder 

Nee nee 

• De Financiële Autoriteit woningcorporaties kan 

onafhankelijk en volledig onder de verantwoordelijkheid op 

afstand van de minister van BZK opereren. 

Nee nee 

Figuur 14 Toezicht in twin peaks, met een uiteindelijk onderhorige Autoriteit 
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10.4 Model Onafhankelijk toezicht  
Deze oplossingsrichting is voor de normstelling gelijk aan de vorige variant waarin de 

bestaande Hw aanscherping krijgt. De prudentiële, onafhankelijke toezichthouder is de 

Financiële Autoriteit woningcorporaties. De volkshuisvestelijke toezichthouder is de 

minister van Binnenlandse Zaken. 

 

Ten opzichte van de Herzieningswet krijgt de Financiële Autoriteit woningcorporaties de 

expliciete en zelfstandige opdracht als prudentieel toezichthouder. In de wet voert de 

wetgever een consequent Twin Peaks-model door. De Financiële Autoriteit 

woningcorporaties kan onafhankelijk en op afstand van de minister van BZK opereren. 

Cruciaal in dit model is de positie van de Financiële autoriteit woningcorporaties ten 

opzichte van de volkshuisvestelijk toezichthouder; in casu ook de minister. In weerwil van 

maatregelen om binnen het departement de taken te scheiden, blijft de minister 

uitvoerend toezichthouder op volkshuisvestelijk terrein.  

 

De financiële toezichthouder moet op basis van de wet tot onafhankelijke 

oordeelsvorming kunnen komen en ook onafhankelijk van de minister maatregelen tegen 

corporaties kunnen treffen. In geval van een conflict tussen politieke en 

volkshuisvestelijke doelstellingen en de eisen die de financiële toezichthouder stelt, zijn 

er op basis van gelijkwaardigheid afspraken over samenwerking, maar blijven 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden onaangetast. 

 

Aangezien in dit model de toezichthouder wel volledig in het volkshuisvestingsdomein 

tussen minister en sector blijft gepositioneerd, kan enerzijds geprofiteerd worden van 

aansluiting op het eigen karakter van de volkshuisvesting, anderzijds ontstaan risico’s voor 

regulatory capture. Deze wordt ten eerste voorkomen door de bovenstaande formele 

onafhankelijke positionering, ten tweede is het mogelijk om voor het financiële toezicht 

open kanalen te houden met het financiële toezicht in andere sectoren, met name de 

financiële sector. Zo kan geleerd worden van de ontwikkelingen aldaar, zowel in 

toezichtpraktijk als in financiële expertise. Ten derde staat of valt dit model bij een sterke 

personele bezetting van de toezichthouder en het professionele gewicht van de 

bestuurder.  

 

In de onderstaande figuur is de onafhankelijke positionering van de toezichthouder 

weergegeven. Tussen de minister en de autoriteit zijn twee relaties zichtbaar. In de eerste 

plaats heeft de minister ministeriële verantwoordelijkheid (op afstand) voor het 

functioneren van de ZBO. In de tweede plaats bestaat tussen de beide toezichthouders –

de minister en de autoriteit- een benoemde en geregelde afstemmingsrelatie. 
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 Figuur 15 Onafhankelijke toezichthouder  
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10.5 Vergelijking model onafhankelijk toezicht met de Hw 
In de tabel hieronder zijn de daarin opgenomen voorgestelde wijzigingen vergeleken met 

het voorstel voor het model Aanscherping Herzieningswet.  

 

• Kapstokbepalingen: Onafhankelijk Hw 

o de deskundigheid van beleidsbepalers Ja Nee 

o de integere bedrijfsvoering; Ja Nee 

o de beheerste bedrijfsvoering Ja Nee 

o het (minimaal) vereist eigen vermogen Ja Nee 

o wettelijk verankerd risicomodel Ja Nee 

o Financiële instrumenten Ja Nee 

o de Financiële Autoriteit woningcorporaties ziet toe 

op de naleving van de eisen met uitzondering van het 

volkshuisvestelijk toezicht 

Ja Ja 

 

• Omlijning van het volkshuisvestelijke toezicht bestaande uit 

taakafbakening en huurbeleid. 

Ja Nee 

• De Financiële Autoriteit woningcorporaties is feitelijk en in de 

maatschappelijke beleving onafhankelijk. 

Ja Nee 

• Transparantievoorschriften voor het toezicht. Ja Ja 

• Financiële Autoriteit woningcorporaties expliciete en 

zelfstandige opdracht als prudentieel toezichthouder 

Ja Nee 

• De Financiële Autoriteit woningcorporaties kan onafhankelijk 

en volledig onder de verantwoordelijkheid op afstand van de 

minister van BZK opereren. 

Ja met additionele 

waarborgen 

Nee 

 

10.6 Model Financiële markten  
Dit model legt het prudentieel toezicht in eindverantwoordelijke zin bij DNB. DNB kan dit 

toezicht zelf uitvoeren, maar om DNB te ontlasten en de faciliteren, kan de Financiële 

Autoriteit woningcorporaties in belangrijke mate de activiteiten verrichten. DNB monitort 

en beoordeelt het toezicht als eindverantwoordelijk toezichthouder. Voordeel van deze 

oplossing is dat vanuit de institutionele vormgeving is verankerd dat er geen regulatory 

capture ontstaat. 

 

De volgende figuur bevat de schematische weergave van dit model. 
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De financiering van de gehele sector –voor zover het gaat om DAEB- vindt uiteindelijk 

plaats onder een garantiestelsel waarin ook de Staat als laatste een doorslaggevende 

positie heeft. Dit grote potentiële risico is een financieel risico voor in eerste instantie de 

sector zelf, daarna gemeenten en in laatste instantie: de Staat. De corporaties staan voor 

de financiële kant van hun bedrijfsvoering voor een gedeelte in het marktdomein en lopen 

daar –in ieder geval voor wat betreft hun vermogen en de waardeontwikkeling en 

financiering daarvan- soortgelijke risico’s als financiële instellingen. Bovendien, loopt een 

toezichthouder op een en van oudsher onderling verbonden sector, het risico op termijn 

weer captured te worden. Dit punt weegt zwaar.  

 

Ten slotte, de afstemming in dit model luistert nauw. De vraag komt op, welk 

departement, welke minister, verantwoordelijk is voor het toezicht op de corporaties. Met 

prudentieel toezicht is in het financiële marktdomein veel ervaring en een inhoudelijke 

band met het Ministerie van Financiën. Ook het garantiestelsel heeft als uiteindelijke 

achtervang het Ministerie van Financiën. Vanuit deze kennis- en 

verantwoordelijkheidsgedachte, is een optie de taak van volkshuisvestelijke en 

prudentieel toezicht ook op ministersniveau te scheiden en onder gescheiden 

verantwoordelijkheid van de ministers van Binnenlandse zaken respectievelijk de minister 

van Financiën te hangen. Voor de sector neemt de helderheid over de rolverdeling en de 

bevoegdheden aanzienlijk toe. Tevens geniet de sector de voordelen van ervaren 

toezichthouders op beide terreinen.  

 

Nadelen zijn er ook. Vanuit het ministerie van Financiën is er minder affiniteit met het 

volkshuisvestelijke domein. De minister van Financiën zal dus dominanter letten op de 

financiële randvoorwaarden met de neiging tot beperking van 

volkshuisvestelijkeprestaties. Vanuit het ministerie van BZK hoeft er in dit model geen 

enkele expertise en affiniteit met het financieel terrein te worden opgebouwd, terwijl de 

financiële randvoorwaarden uiteindelijk wel sterk bepalend zijn. Corporaties die beide 

aspecten moeten verenigen kunnen worden gemangeld tussen twee ministeries, met risico 

voor de volkshuisvestelijke doelstellingen 

Figuur 16 De financieel toezichthouder met koppeling naar financiële markten  
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10.7 Dekkingsgraad of solvabiliteitsratio  
Voor woningcorporaties bestaat nog geen eenduidige norm voor het minimaal vereiste  

vermogen. Een dergelijke norm is conceptueel vergelijkbaar met de dekkingsgraad van 

pensioenfondsen.  De dekkingsgraad is een centrale graadmeter voor de financiële positie 

van pensioenfondsen, omdat zij het huidige opgebouwde vermogen in relatie brengt met 

toekomstige verplichtingen. Technische veronderstellingen zijn nodig om toekomstige 

verplichtingen contant te kunnen maken naar het heden, maar met overeenstemming over 

de berekeningsmethoden ontstaat zicht op de toereikendheid per fonds, zijn financiële 

posities van fondsen vergelijkbaar te maken en is het mogelijk om uitspraken te doen over 

het stelsel als geheel, inclusief de houdbaarheid van het stelsel met de huidige 

arrangementen.  

 

Corporaties hebben huidige kosten aan hun huurders aan onderhoud, woningverbetering 

en leefbaarheid, en opbrengsten in de vorm van een (gematigd) huurprijsbeleid, maar 

moeten ook rekening houden met toekomstige kosten en opbrengsten voor huidige 

huurders en toekomstige generaties huurders. Toekomstige verplichtingen zijn moeilijk te 

becijferen, maar dat verandert niets aan het feit dat ze er wel zijn. Corporaties moeten 

zuinig zijn, het opgebouwde kapitaal moet in stand gehouden worden voor de 

toekomstige generaties. Ook corporaties hebben een dekkingsgraad.  

 

Een dergelijke dekkingsgraad kan in het toezicht een centraal onderdeel vormen in de 

koppeling van de financiële positie van corporaties aan de volkshuisvestelijke doelen.  

 

Ook nu is sprake van meting van de solvabiliteit en het eigen vermogen van corporaties. 

Voor het lange termijn perspectief is de dekkingsgraad een nuttig instrument, omdat het 

ook de volkshuisvestelijke verplichtingen meeneemt.  

Het geeft in aanvulling op de statische financiële ratio’s een norm voor het vermogen van 

corporaties, het prudente beheer van dat vermogen en waar dat aan wordt besteed, de 

volkshuisvestelijke doelen. De dekkingsgraad geeft daarmee, dus de noodzakelijke 

koppeling, en plaatst financiële ratio’s in perspectief, zodat de volkshuisvestelijke doelen 

centraal blijven staan. 
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11 Horizontale discipline 

11.1 Inleiding 
De Financiële Autoriteit woningcorporaties (daaronder ook DNB mede verstaan in het 

geval van het Model Financiële markten) zal willen en moeten kunnen steunen op een 

adequate zelfregulering en discipline in eigen kring. Alleen dan is de taak uitvoerbaar om 

toezicht op honderden corporaties behapbaar te maken en kunnen de uitgangspunten van 

goed toezicht, voldoende uit de verf komen.  

 

Het ligt dan ook in de rede om voor de inrichting van het toezicht uit te gaan van goede 

horizontale discipline en wel om de volgende redenen: 

• Al het toezicht beslaan bij een externe, publieke toezichthouder legt een grote en wellicht 

niet behapbare uitvoeringslast bij een derde, externe toezichthouder.  

• Binnen de zelfregulering bestaat al een aanzienlijke hoeveelheid regels en voorschriften. 

Deze lijken merendeels prima geschikt, al was het in de basis, om door te zetten naar 

algemeen geldende eigen regels.  

• Een model van eigen verantwoordelijkheid en solidariteit past bij de aard en de structuur 

van de sector. Externe borging van die verantwoordelijkheid en solidariteit is een 

sluitstuk. 

Behapbaar, effectief toezicht zal moeten en kunnen bouwen op het 

verantwoordelijkheidsgevoel en de gezamenlijkheid. Daarbij zal helder moeten zijn wat de 

verantwoordelijkheden van de sector zelf en die van de toezichthouder is. De 

toezichthouder zal – ook zonder rechtstreekse koppeling - graag willen kunnen varen op 

kwaliteit die in de sector zelf geleverd wordt.  

11.2 Eigen verantwoordelijkheid 
Het past de sector om hier ten volle op in te spelen vanuit de tradities van eigen initiatief 

en eigen voorziening, ook in regels. Neemt de sector hier niet het initiatief dan lijkt 

verdergaande regulering van overheidswege onontkoombaar. Iets wat de hybride 

vormgeving van de corporaties niet echt goed past. In een strategisch vormgegeven 

publiek toezicht bestaat ook veel ruimte voor eigen initiatief, eigen kwaliteitsborging en 

invulling van de eigen verantwoordelijkheid in meer algemene zin. De solidariteit in eigen 

kring wordt aldus vergezeld van discipline en verantwoordelijkheid in eigen kring.  

 

Goed denkbaar is dat aantoonbare naleving van bijvoorbeeld de governance code, wordt 

gehonoreerd in het toezicht van de toezichthouder. Het externe toezicht en de externe 

toezichtdruk verminderen dan. Ook eigen opleidings- en trainingsinitiatieven zouden 

goede invulling kunnen geven aan de deskundigheideis. Een ander voor de hand liggend 

onderdeel is de bundeling van kennis en ervaring op het terrein van treasury en 

risicobeheersing.  

11.3 In de wet verankerde zelfregulering 
Een volgende stap in horizontale discipline is dat de sector via interne standaarden of 

codes mede invulling geeft aan het toezicht. Deze vorm van interne kwaliteitsborging past 

in de moderne opvattingen over toezicht. Door de tijd en afhankelijk van collectieve 

leereffecten, kunnen wisselende verdelingen tussen zelfregulering en externe regulering 

en handhaving daarmee mogelijk zijn in het toezichtmodel.  
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Hieronder komen drie stappen aan de orde in de vorming van een houdbaar model van een 

door extern toezicht verankerd en binnen de sector vormgegeven kwaliteitsborging: 

• Opstellen van interne standaarden voor risicobeheer, kwaliteit en organisatie. 

• Sanctionering van naleving van de standaarden onderling en via het WSW. 

• Handhaving, mandatering of delegatie van toezicht binnen de sector. 

11.4 Interne standaarden risicobeheer, kwaliteit en organisatie. 
Een eerste stap is om op de onderdelen van het toezicht standaarden te vormen, en te 

werken vanuit bestaande standaarden. In ieder geval de bestaande Aedes-code (inclusief 

de governance code), en vanuit onder meer de WSW-systematiek en modellen nieuw of 

door te ontwikkelen standaarden en kaders voor: 

• Risicomanagement en liquiditeitsbeheersing; 

• Deskundigheid van bestuurders en commissarissen; 

• De financierings- en investeringsprocessen; 

• De betrouwbaarheid van beleidsbepalers (bestuurders en commissarissen); 

• Standaarden ten aanzien van de integere bedrijfsvoering, en; 

• Het (minimaal) vereist eigen vermogen in samenhang met risicomodel. 

 

Daarbij is het van belang dat de eigen regels en voorschriften aansluiten bij het wettelijk 

ontworpen en nog te ontwerpen kader. In dit voorstel bevat dat een getrapte vormgeving 

met hoofdnormen op het niveau van de wet, uitwerking op het niveau van de lagere 

regelgeving. Dit inclusief de honorering van de zelfregulering. Dat wil zeggen dat het 

voldoen aan de eigen regels voldoende vertrouwen krijgt van de externe toezichthouder 

op een wijze dat afzonderlijke normstelling en handhaving op zijn niveau achterwege 

blijft. Wel houdt de externe toezichthouder doorzettingsmacht op alle relevante 

toezichtaspecten. 

 

Dit stelsel van eigen borging en toezicht komt overeen met de eisen die het WSW (al) aan 

de te onderscheiden aspecten stelt. Zelfregulering maakt onderdeel uit van de horizontale 

disciplinering nadat het door het WSW is opgenomen in de voorwaarden. Evenals nu en 

dan wel expliciet gemaakt, heeft verzuim van de normen en voorschriften dus gevolgen 

voor de borgstelling door het WSW. Het WSW handhaaft langs privaatrechtelijke weg de 

voorschriften. Tussen WSW en de Financiële Autoriteit woningcorporaties bestaat een 

afstemmingsrelatie. Zowel ten aanzien van de normstelling als ten aanzien van de 

normhandhaving.  

 

Idealiter bestaat uiteindelijk een samenhangend geheel van normen op de niveaus van: 

• de wet; 

• krachtens de wet (dat zijn de AMvB's); 

• krachtens AMvB (dat zijn nadere of toezichthouderregels); 

• WSW voorschriften en voorwaarden; 

• Normen en codes op het niveau van de zelfregulering. 

 

In eerste instantie kunnen de eigen regels ontstaan op initiatief van bijvoorbeeld Aedes. 

Handhaving is geborgd op dat niveau evenals in de privaatrechtelijke handhaving op het 

niveau van het WSW. Een volgende stap is een subsidiair model met 

toezichtarrangementen met de toezichthouder. 
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11.5 Sanctiemechanismen in de onderlinge structuur 
In een systeem van zelfregulering en handhaving bestaan de sanctionerende elementen 

uit: (i) het verlies van vertrouwen van de toezichthouder en daarmee toenemende 

toezichtlast van zijn zijde, (ii) het worden aangesproken in eigen kring, en (iii) wellicht het 

meest sanctionerende element, verlies van kredietwaardigheid of borgbaarheid in de 

opvatting van het WSW. Dit laatste heeft direct financiële repercussies. Dit komt 

tegemoet aan een mogelijk groot nadeel. Er zijn vele corporaties met een beperkte risico 

exposure, die zullen moeten lijden onder de conclusies die zullen worden getrokken uit 

het functioneren van enkelen. De collectieve reputatie wordt duur betaald. Individuele 

corporaties zullen alleen solidair met elkaar willen zijn, indien maximaal geborgd is dat 

collega corporaties integer en solide opereren. Dat vraagt om sanctiemechanismen in de 

onderlinge structuur. 

11.6 Nuttige elementen voor horizontale discipline 
Hierboven bleek dat de onderliggende mechanismen in een coöperatieve structuur lijken 

op de dwingende mechanismen van het WSW. Dit maakt dat qua filosofie kan worden 

voortgebouwd op bestaande praktijken. De volgende stap bestaat uit het neerleggen van 

meer onderlinge bevoegdheden, coördinerende en sanctionerende mechanismen in een 

onderlinge structuur. Deze kan voortkomen uit het WSW of nieuw worden geformeerd. 

Deze kan bestaan uit de volgende elementen: 

• De zelfstandige corporaties werken samen en maken gebruik van een onderlinge 

organisatie.  

• De corporaties vormen de kern van de organisatie. Zij zijn aangesloten bij de onderlinge 

organisatie.  

• De onderlinge organisatie vervult behalve een ondersteunende rol voor de corporaties ook 

andere taken. Zo oefent zij namens de financiële toezichthouders toezicht uit op de 

corporaties.  

• Het WSW is voor de corporaties evenals nu actief op de internationale financiële markten 

en verzorgt de borgstelling en bemiddelt in het aantrekken van scherpe 

financieringsarrangementen. 

• De corporaties vormen de raad van aangeslotenen van de onderlinge organisatie. Dit is het 

hoogste orgaan in de governance dat de raad van commissarissen van de onderlinge 

organisatie benoemt.  

• Het beleid is voor een belangrijk gedeelte gericht op de samenhang tussen risico, 

rendement en kapitaal. Voor de organisatie en beheersing van het systeem zijn de eisen 

afgeleid van de geldende wettelijke regels en andere bepalingen.  

• Voor de organisatie en beheersing van de onderlinge organisatie zijn eisen geformuleerd 

door de organisatie zelf en de toezichthouder. 

• Bij en krachtens de Woningwet de daarop gebaseerde lagere wetgeving en regels van de 

toezichthouder worden eisen gesteld aan de organisatie en beheersing van de onderlinge 

organisatie. Dat is het richtinggevend kader voor de inrichting van de organisatie en de 

beheersing van de activiteiten. 

• De onderlinge organisatie voert een prudent risicobeleid, gericht op een gematigd 

risicoprofiel. Om de risico’s te beheersen is binnen de centrale organisatie een uitgebreid 

stelsel van risicobeheersing ingericht. De primaire doelstelling van risicomanagement is 

het beschermen van de financiële soliditeit en de reputatie van de Nederlandse 

corporatiesector. 
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• De onderlinge organisatie hanteert een systeem van interne beheersingsmaatregelen om 

te waarborgen dat transacties worden verricht zoals ze zijn goedgekeurd, dat de financiële 

verslaggeving juist en betrouwbaar is, en dat de activa worden bewaakt.  

• Kruislingse garantieregeling. Evenals nu staan de corporaties garant voor elkaar. Deze 

aansprakelijkheidstelling ligt besloten in een interne kruislingse garantieregeling. Deze 

regeling houdt in dat, als een aan de regeling deelnemende instelling een tekort aan 

middelen heeft om haar verplichtingen tegenover haar crediteuren na te komen, de 

overige deelnemers de middelen van die instelling moeten aanvullen om haar in staat te 

stellen deze verplichtingen wel na te komen.  

• Door de financiële kracht van de deelnemers aan de garantieregeling zo te bundelen, 

behouden corporaties het vertrouwen bij investeerders en de achtervang in de vorm van de 

Staat. In het kader van financiering en toegang tot de kapitaalmarkt stellen corporaties 

eisen aan elkaar om niet individueel en collectief de gevolgen te hoeven dragen van gebrek 

aan professionaliteit bij anderen.  

• Gegeven de onderlinge solidariteit en de gewenste financiële prikkels past ook de 

saneringssteun logischerwijs bij de onderlinge organisatie. Uiteindelijk ontstaat door de 

dwingende mechanismen van het interne toezicht en de externe toezichthouder (beiden 

daadwerkelijk met tanden toegerust) een efficiënte en effectieve toezichtstructuur. Met 

vrijheidsgraden voor ondernemen en maatschappelijk en financieel verantwoordelijke 

invulling van de volkshuisvestelijke rol. 

 

De publieke toezichthouder zal bij goed functioneren meer en meer in het financiële 

toezichtdomein kunnen overlaten aan de gezamenlijkheid. Op die manier kan de 

toezichthouder zijn verantwoordelijkheid wat getrapter afbakenen. Hierbij is het ook 

mogelijk om in formele zin toezicht vanuit de financiële toezichthouder bevoegdheden te 

mandateren of te delegeren aan de onderlinge organisatie. Daarmee ontstaat vanzelf ook 

een formele en daarmee verticale relatie tussen de toezichthouder en de onderlinge 

organisatie. Tegelijk is het maatschappelijke belang zo groot en de corporatiesector too 

big to fail, dat intensieve publieke betrokkenheid aanwezig zal blijven. Op deze plaats 

past een opmerking dat alleen de toezichthouder optreedt als bestuursorgaan met de 

bijbehorende handhavingsinstrumenten; bijvoorbeeld het opleggen van een dwangsom of 

boete. In de onderlinge gezamenlijkheid zijn de dwangmiddelen privaatrechtelijk van 

aard.  

 

Keuze voor deze modellen zal niet alleen een keuze tussen kwaden moeten zijn, maar ook 

een positieve keuze voor een gewenste vormgeving van financieel toezicht, handhaving 

van grote onderlinge solidariteit en één verbonden corporatiestelsel in Nederland. Het is 

de keuze voor een blijvend privaat stelsel met onderlinge solidariteit en toezicht door 

reguliere markttoezichthouders.  

11.7 Benchmarking en visitatie 
De bestaande instrumenten van benchmarking en visitatie zijn primair bedoeld als 

leerinstrumenten. Zij bevorderen de kennisdelling en gezamenlijke kennisopbouw in de 

corporatiesector. Op de toezichtrelevante terreinen en de aanpalende andere terreinen. 

Benchmarking en visitatie maken op die wijze geen deel uit van het toezicht of de 

horizontale discipline. Kennisdeling en kennisvermeerdering zit aan de voorkant van de 

bedrijfsvoering en niet aan de achterkant van de handhaving van regels en het toezicht. 
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12 Voornaamste aanbevelingen en maatregelen 

Algemeen 

De volkshuisvesting staat in Nederland op een hoog peil. De corporatiesector heeft daarin 

een centrale rol gespeeld, en zal deze, gelet op de uitdagingen die er liggen op het terrein 

van krimp, herstructurering, vergrijzing en energieduurzaamheid, ook moeten blijven 

spelen. Dit grote maatschappelijke belang vraagt om een versterking van checks and 

balances in het systeem en extern toezicht. Het is in het belang van de sector zelf dat dit 

met de grootste urgentie wordt opgepakt. De solidariteit in het stelsel vraagt om 

discipline en verantwoordelijkheid. Voor iedere individuele corporatie en voor  de sector 

als geheel.  

Hiervoor doet Aedes een aantal aanbevelingen: 

1. Offensief: Voorzie als sector in een offensieve aanpak van het tanende vertrouwen. De 

corporatiesector heeft in de eerste plaats zelf belang bij een goede kwaliteitsborging 

en checks en balances. De volkshuisvestelijke doelstellingen komen alleen binnen 

bereik met het huidige systeem van kruislingse borgstelling. Met deze onderlinge 

solidariteit houden corporaties de financiering betaalbaar. Onderlinge solidariteit kan 

alleen duurzaam vorm krijgen met behulp van extern, onafhankelijk toezicht. Dat 

toezicht vormt het slot op de onderlinge solidariteit en de onderlinge discipline. Dit 

vereist dus een offensieve aanpak. Zowel in urgentie als potentieel in ingrijpendheid 

van voorstellen. 

2. Onderscheid financieel en volkshuisvestelijk: bouw een stelsel met natuurlijke 

spanning tussen financiële en bedrijfseconomische eisen en de volkshuisvestelijke 

doelen. Opdat corporaties zich kunnen “vastbinden aan de mast tegen de 

verlokkingen van de Sirenen” dient het toezicht harde kaders te stellen. Hierbij hoort 

ook dat het toezicht op de twee verscheidene aspecten in verschillende handen ligt. 

3. Leer van bestaande toezichtmodellen: Voor het financiële toezicht kan in belangrijke mate 

worden aangesloten en geleerd van andere sectoren, zoals de financiële of de 

pensioensector. Leer niet alleen van andere toezichtmodellen maar overweeg ook om (al 

dan niet tijdelijk) andere toezichthouders te gebruiken of het extern toezicht op 

corporaties daar onder te brengen. 

4. Onafhankelijk en extern: Bezie discipline, verantwoordelijkheid en externe borging in 

samenhang. De corporatiesector is een bijzondere sector voortgekomen uit het 

zelforganiserend vermogen van de samenleving, gebaseerd op solidariteit in eigen 

kring. Hierbij horen eigen discipline en verantwoordelijkheid, maar ook onafhankelijke 

externe borging daarvan. Het vertrouwen vanuit de samenleving dient geloofwaardig 

extern verankerd te worden om regulatory capture, het “familiegevoel”  van eigen 

instituties te voorkomen.  

5. Met Bite: Introduceer toezicht met impact, voldoende distantie en tanden in de vorm 

van instrumenten voor sanctionering en interventie om de eigen verantwoordelijkheid 

waar te maken. Dat disciplineert de sector, maar disciplineert ook de toezichthouder 

om in te grijpen als dat nodig is. 

6. Prioriteer: Prioriteiten zijn deskundigheid en integriteit, grenzen aan financiële 

risico’s en solvabiliteitseisen. Stel inhoudelijke eisen aan de deskundigheid en 

integriteit van bestuurders en commissarissen en toets deze. Stel inhoudelijke eisen 

aan bedrijfvoering, risicomanagement en beleggingsvoorschriften. 
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7. Ontwikkel een hanteerbare dekkingsgraad voor corporaties. Een dergelijke 

dekkingsgraad kan in het toezicht een centraal onderdeel vormen in de koppeling van 

de financiële positie van corporaties aan de volkshuisvestelijke doelen. In aanvulling 

op de statische financiële ratio’s geeft een dekkingsgraad een norm voor het 

vermogen van corporaties, en geeft het uiting aan het rentmeesterschap over het 

maatschappelijk gebonden vermogen. Het normeert het prudente beheer van dat 

vermogen en de besteding aan de volkshuisvestelijke doelen.  

8. Houd en ontwikkel horizontale discipline als een essentiële bouwsteen voor 

behapbaar, effectief toezicht. Maak daarbij helder wat de verantwoordelijkheden van 

de sector zelf en van de toezichthouder zijn. De toezichthouder zal – ook zonder 

rechtstreekse koppeling - graag willen kunnen varen op kwaliteit die in de sector zelf 

wordt geleverd.  

9. Steun op en ontwikkel de positie van het WSW als een privaatrechtelijke vormgegeven 

garantie instituut met internationaal gangbare systemen van risicomanagement en een 

daarbij passend eigen systeem van risicobeheersing. Het WSW heeft een intrinsiek 

belang om risico’s te beheersen, en heeft via risicopremies of afkeuring van borging 

natuurlijke bite. Dit geeft ook de horizontale discipline een effectief 

sanctiemechanisme. 

10. Werk samen en bezie of een ontwikkeling met hechtere samenwerking op het terrein 

van kwaliteitsborging en disciplinering kan worden vormgegeven in een coöperatieve 

structuur. Veranker daarmee de kwaliteitsborging ook binnen de sector. Ontwikkel 

echt professionele benchmarking en maak visitaties tot een echt kwaliteitsoordelend 

instrument. Dit ter bevordering van de onderlinge bewustwording en het collectieve 

leren. 
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