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Markt maakt corporaties stuk
Publieke taken woningcorporaties zijn in gevaar door ideologie van de vrije markt

Eelke Blokker en Gerrit 
Teunis 

CCruiseschepen, derivaten-
handel, ‘veel-meer-dan-
Balkenende-salarissen’ 
en ingedutte toezicht-

houders kenmerken het publie-
ke beeld van woningcorporaties. 
Op basis daarvan lijken politie-
ke maatregelen om de sector te 
beteugelen volstrekt opportuun. 
Maar die gaan geen publieke pro-
blemen oplossen. Het zijn voor-
al verspreiders van een ideologie: 
ook op het gebied van ‘wonen’ 
moeten steeds meer mensen on-
derdeel uitmaken van ‘de markt’. 
De premisse is dat eigendom ge-
lukkig maakt. De crisis op de hui-
zenmarkt en affaires bij een hand-
vol corporaties worden gebruikt 
om de samenleving ervan te over-
tuigen dat er publieke problemen 
zijn waarvoor dit ‘marktisme’ de 
oplossing is. 

De publieke toegevoegde waar-
de van de corporatiesector komt 

tot uitdrukking in het Besluit Be-
heer Sociale Huursector (BBSH). 
Die wetgeving is ontworpen om 
van staatswege grip te houden op 
de prestaties van de in 1995 ver-
zelfstandigde corporatiesector. 
Met als resultaat dat de verwach-
tingen van de rol van corporaties 
in het publieke domein toena-
men. Aanvankelijk werd voorzien 
dat corporaties zorgen voor kwa-
liteitshuizen, huurders betrekken 
bij het beheer daarvan en een so-
lide financieel beleid voeren. Pas 
veel later werd de corporaties een 
taak toebedeeld als hoeder van 
de leefbaarheid in buurten. In de 
praktijk zien we onder meer dat 
corporaties ook afspraken ma-
ken met zorginstellingen over het 

huisvesten van hun cliënten, pro-
beren huisuitzettingen van gezin-
nen te voorkomen en bemiddelen 
bij burenruzies. 

Daarom is het tragisch dat de 
nieuwste beleidsmode eerder 
deze prestaties en praktijk onder-
mijnt, dan dat ze die verbetert. Zo 
moeten woningcorporaties sinds 
kort vennootschapsbelasting be-
talen. Voor een gemiddelde cor-
poratie loopt dat in de miljoenen. 
Miljoenen die zij bijvoorbeeld niet 
meer in de publieke ruimte van 
achterstandsbuurten kunnen in-
vesteren.

Daarnaast mogen woningcor-
poraties nog maar heel beperkt 
leegkomende woningen verhuren 
aan mensen met een gezamenlijk 
bruto-inkomen boven € 34.000. 
Met als gevolg dat huurders blij-
ven zitten waar ze zitten. Nieuw-
komers op de woningmarkt heb-
ben het nakijken. Huurwoningen 
komen niet meer vrij. Particulie-
re huren van meer dan € 800 kun-
nen zij niet ophoesten en kopen is 

geen optie, omdat de bank ze geen 
geld meer leent. 

Tot slot moet 75% van het corpo-
ratiebezit verplicht in de verkoop: 
de ‘right to buy’. Vergelijkbare 
maatregelen van Margaret That-
cher in 1980 leidden in Groot-Brit-
tannië tot enorme toename van 
daklozen en verpauperde buur-
ten. Veel huurders hadden na de 
aankoop van hun woning geen 
geld voor het onderhoud en raak-
ten aan de bedelstaf. Publiek kapi-
taal werd vernietigd.

Het ideologische experiment in 
de corporatiesector dat in de prak-
tijk gelegitimeerd wordt met affai-
res die daar volstrekt los van staan, 
zal nauwelijks echte publieke op-
lossingen produceren. Onbedoel-
de effecten zullen de oplossingen 
voorbijstreven.
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