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Vraag een recent taxatierapport op van 
een Nederlands vastgoedobject boven 
een miljoen euro. Zestig procent kans 
dat de taxateur lid is van RICS (Royal 
Institution of Chartered Surveyors), 
aldus RICS zelf. Het tekent de sterke 
groei sinds 2007 van de beroepsorga-
nisatie in Nederland. Het aantal leden 
steeg van ongeveer 200 eind 2007 tot 
460 nu. Toch heeft de van oorsprong 
Britse vereniging enkele gebieden in 
ons vastgoedland nog nauwelijks ont-
gonnen. Meest in het oog springende 
voorbeeld: de corporatiewereld. Vraag 
daar aan mensen in bepalende posities 
of ze RICS kennen. Vier van de vijf keer 
zult u ‘nee’ horen, zo is de inschatting 
van Jan Putman MRICS. Hij is direc-
teur van Putman Vefi ma, voormalig 
directeur-bestuurder van WoonBench 
en momenteel interimmanager van 
ouderenhuisvester Habion.
Dat moet veranderen, vindt RICS. Op 
11 juni vindt een eerste bijeenkomst 
plaats van de nieuwe expertgroep 
corporaties van RICS Benelux, waarvan 
Putman lid is. Het doel is om kennis, 
vakbekwaamheid en ethisch gedrag 
te bevorderen in de corporatiewereld. 
Ook moet ze de politiek gaan advise-
ren op het gebied van woningmarkt. 
Niet in een verre toekomst, maar al in 
de aanloop naar de komende Tweede 
Kamerverkiezingen.

Falend sectortoezicht
Putman: ‘We willen een bijdrage 
leveren aan de professionalisering 
van het toezicht, het bestuur en de 
organisaties zelf. Denk daarbij aan 
specifi eke cursussen en een platform 
voor discussie. Stof genoeg, er zijn im-
mers ernstige dingen aan de hand. Ik 
noem het falende sectortoezicht door 
het Centraal Fonds Volkshuisvesting. Al 
in 2008 kreeg Vestia de eerste margin 
calls op derivatencontracten. Een half 
miljard euro werd destijds afgestort bij 
de banken. Toen de rente steeg, mocht 
Vestia het geld weer komen op halen. 
Destijds liep het goed af, maar met de 
toen opgedane kennis van de risico’s is 

niets gedaan. Integendeel, Vestia kreeg 
de gelegenheid om een enorme deriva-
tenportefeuille op te bouwen. Dat had 
natuurlijk nooit mogen gebeuren.’
‘In eerste instantie waren veel corpo-
raties onbewust onbekwaam op het 
gebied van vastgoed. Dat schuift nu 
bij veel corporaties op richting bewust 
onbekwaam. Dat is al beter, men reali-
seert zich tenminste dat er dingen zijn 
waar men niet genoeg van af weet. Het 
is een noodzakelijke stap in het streven 
om bewust bekwaam te worden. RICS 
wil dat proces faciliteren.’

Fout managementteam
‘Alles begint met het toezicht. We 
willen de raden van toezicht helpen 
om zich te focussen op vastgoed. Veel 
aandacht binnen de corporatiesector 

gaat uit naar de maatschappelijke 
taken, maar het daarvoor benodigde 
geld moet eerst worden verdiend met 
vastgoed. Die gedachtegang wordt 
nu niet altijd weerspiegeld door de 
samenstelling van de raden van com-
missarissen. De meerderheid heeft 
geen mensen met vastgoedexpertise in 
de geledingen. Al is het bij de grotere 
corporaties beter geregeld. Driekwart 
van de toezichthouders van corporaties 
met meer dan 10.000 woningen heeft 
een vastgoedexpert aan boord.’
‘Op het niveau van de raden van 
bestuur wordt de kwaliteit gaande-
weg beter. Maar er vinden nog teveel 
benoemingen plaats op basis van 
politieke kleur, en te weinig vanwege 
de vastgoedkennis. Daarentegen zijn 
de managementteams met sprongen 
vooruitgegaan. Dat is belangrijk, want 

iedere fout van een corporatie wordt 
voorafgegaan door een fout van het 
managementteam’, aldus Putman.
Welke mogelijkheden ziet RICS 
voor de verbetering van governance, 
vermogensbeheer, transparantie en 
professionalisering van woningcorpora-
ties? Jan Veuger FRICS is directeur van 
Corporate Real Estate Management. 
Hij promoveert op het onderwerp 
Waardedenken & Besturen aan de 
Erasmus Universiteit Rotterdam, is 
toezichthouder bij een onderwijsinstel-
ling en is net als Putman lid van de ex-
pertgroep corporaties van RICS. Veuger 
pleit onomwonden voor ontwikkeling 
van denkvermogen in de sector. ‘Prima 
dat je de leefbaarheid wilt bevorderen. 
Maar zorg dan wel voor een heldere 
defi nitie van dat begrip. Je kunt nog 
zo’n mooie computer hebben, zonder 
software is hij waardeloos.’

Kleinere voorraad
‘Vergeet nooit de centrale vragen: wat 
je als corporatie wilt bereiken, wat er 
van je wordt verwacht en wat daarvoor 
nodig is. Als je nog meer derivatencon-
tracten sluit zodat je een nog lagere 
rente betaalt, doe je dat om je doelen te 
bereiken of om te laten zien dat je de 
grootste bent? Zijn corporaties ervoor 
om in derivaten te handelen? Of om 
glasvezelnetten aan te leggen? Vroeg 
de samenleving er überhaupt om dat 
corporaties niet-kernactiviteiten gingen 
ontplooien, of hebben ze dat alleen zelf 
verondersteld?’
‘Er is veel nodig om corporaties op 
andere gedachten te brengen. Pas 
onder druk van de liquiditeitsproble-
men en van de investeringsopgave 
blijken ze bereid om een bescheidener 
taak voor zichzelf te omschrijven. Over 
de omvang van de benodigde sociale 
woningvoorraad was tot voor kort geen 
discussie mogelijk, die bedroeg gewoon 
2,4 miljoen. Pas zeer recent heeft men 
dat aantal losgelaten. Aedes-voorzitter 
Marc Calon praat nu over een noodza-
kelijke voorraad van 1,8 miljoen.’
Een andere, gevoelig liggende vraag die 

door Veuger wordt opgeworpen: Is het 
denkvermogen van de bestuurders in 
overeenstemming met de schaalgrootte 
van corporaties en de reikwijdte van 
hun activiteiten? Vrij vertaald: zijn ze 
capabel om hun taken uit te oefenen? 
Hoewel die vraag betrekking heeft op 
meer corporaties, dient Vestia weer als 
voorbeeld. Financieel vermogen van 
de sector, bedoeld voor maatschappe-
lijke doelstellingen, wordt nu gebruikt 
om tekorten van Vestia op te vangen. 
Vestia zelf moet door derivatenperi-
kelen 10.000 woningen verkopen, de 
corporatie stelt (nieuw)bouwplannen 
uit en er vallen honderd gedwongen 
ontslagen. 
Veuger: ‘Dit raakt de essentie van de 
corporatie, dit heeft gevolgen voor 
wijken waar de corporaties het verschil 
kan maken. De gemeente Rotterdam 
heeft al haar bezorgdheid geuit over 
wat dit betekent voor haar achter-
standsbuurten. De corporatie had daar 
veel kunnen bereiken. Dat wordt nu 
om zeep geholpen om de gevolgen van 
een ernstig fi nancieel debacle op te 
vangen. Een duidelijk signaal dat er iets 
mis is met de bedrijfsvoering.’

Tegenspraak
‘Bevordering van transparantie is niet 
het antwoord op dit soort problemen. 
De mate van transparantie zegt nog 
niets over de doelmatigheid waarmee 
gewerkt wordt. Wat je moet doen, is 
tegenspraak organiseren. Zorg dat er 
in de raad van toezicht in ieder geval 
iemand met een vastgoedprofi el en 

iemand met een fi nancieel profi el zit, 
naast mensen met bijvoorbeeld een 
HRM-, juridische en volkshuisvestelijke 
achtergrond. Laat de accountant onder-
zoek doen naar wat de bestuurders en 
toezichthouders nog niet weten. Laat 
die accountant iemand zijn die hen 
durft tegen te spreken. En zorg voor 
duidelijkheid over de inhoud, imple-
mentatie en omgang met treasurystatu-
ten’, aldus Veuger.
‘Het blijft allemaal mensenwerk. 
Daarbij spelen eeuwenoude facto-
ren als machtshonger en hebzucht 
een rol. (Een hoofdrolspeler in het 
derivatendrama wordt verdacht van 
het aannemen van steekpenningen; 
red.) Een corporatie kan dat probleem 
ondervangen door voldoende tegen-
spraak te organiseren. Vestia deed dat 
niet. De corporatie stond geen visitaties 
toe en wenste geen lid te worden van 
de Vereniging van Toezichthouders 
van Woningcorporaties (VTW), terwijl 
de VTW actief corporaties faciliteert. 
Vestia weigerde bovendien informa-
tie te geven aan het Waarborgfonds 
Sociale Woningbouw (WSW), dat wel 
de benodigde garanties afgaf voor de 
derivatencontracten.’

Tegenstrijdige belangen
‘De zucht naar macht en geld is van 
alle tijden en vastgoed blijft sexy. Een 
nieuw vastgoedobject op het jaar-
verslag kleurt nu eenmaal beter dan 
een bewijs dat je de administratieve 

‘Corporatiesector 
wordt door schade 
en schande wijzer’

CORPORATIES / PROFESSIONALISERING / RICS

Experts RICS helpen corporaties bij professionalisering:

Een nieuwe expertgroep van RICS stort zich op de problemen in de 
corporatiesector. Het ontbreekt de sociale huisvesters nog aan het nood-
zakelijke denkvermogen en dat moet veranderen, vindt RICS. ‘Je kunt nog 
zo’n mooie computer hebben, zonder software is hij waardeloos.’

Peter Hanff

Het Strijkijzer in Den Haag is een prestigeproject van de wankelende corporatie Vestia.

‘Geld moet worden 
verdiend met 
vastgoed’
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Als Marien de Langen, bestuursvoorzit-
ter Stadgenoot, de situatie in corpora-
tieland anno 2012 moet kenschetsen, 
kiest hij voor het woord ‘precair’. 
‘Zowel op politiek en op fi nancieel 
vlak zitten we in een lastig parket. We 
vinden nauwelijks meer gehoor meer 
in Den Haag. Ook de publieke opinie 
heeft zich tegen ons gekeerd. Daar heb-
ben we natuurlijk zelf veel voeding aan 
gegeven. De affaires bij onder andere 
Rochdale, Woonbron en Vestia kunnen 
we niet afdoen als incidenten. Dat heb-
ben we als sector onhandig gedaan.’
De Langen is sinds oktober 2011 
bestuurder van de Amsterdamse 
corporatie met zo’n 31.500 woningen. 
Sinds maart mag hij zich bovendien 
voorzitter noemen van De Vernieuwde 
Stad, een platform van grootstedelijke 
woningcorporaties. Het gevolg van het 
slechte imago is gedeeltelijk dat door 
de politiek ‘achteloos’ met de sector 
wordt omgesprongen, stelt hij. ‘Zonder 
enige discussie en zonder na te denken 
over de consequenties, krijgen we de 
ene na de andere heffi ng over ons uit-
gestort. Zo wordt de jaarlijkse bijdrage 
aan de huurtoeslag van 675 miljoen 
euro niet in 2014 maar al in 2013 
ingevoerd, aldus het Kunduz-akkoord. 
Dan krijgen we volgend jaar – als ik de 
brief van minister Spies aan de Kamer 
goed begrijp – ook nog een Vestia-hef-
fi ng van maximaal 500 miljoen euro. 
Dit zijn rechtstreekse grepen in onze 
kasstromen. Hierdoor kunnen we een 
veelvoud aan investeringen niet doen.’

Instorten nieuwbouw
De bestuursvoorzitter rekent voor wat 
de gevolgen zijn. ‘In veel projecten 
wordt 40 procent eigen vermogen 
ingebracht en 60 procent vreemd 
vermogen. Deze heffi ng van een 
half miljard betekent dus dat er 1,25 
miljard euro aan investeringskracht 
bij ons als sector wordt weggetrok-
ken. Tegen een gemiddelde prijs van 
200.000 euro betekent dat Nederlandse 
corporaties ruim 6.000 minder wonin-
gen kunnen bouwen. Met de heffi ng 
van 675 miljoen komen daar nog eens 
bijna 7.000 minder woningen bij. Op 
een jaarproductie van ongeveer 36.000 
betekent dat een derde minder.’
De politiek zou volgens De Langen een 
omgekeerd beleid moeten voeren. ‘Het 
ergert me dat de politiek niet meer 
gebruik maakt van onze investerings-

kracht. Want juist corporaties houden 
de woningbouwmarkt overeind. De 
leefbaarheid in de moeilijkste wijken 
is de laatste jaren zeker door alle 
corporatie-investeringen fors verbe-
terd. Wees daar nu alstublieft zuinig 
op. In de totale woningbouwproductie 
bedraagt ons aandeel nu 60 procent, 
omdat ontwikkelaars nauwelijks nog 
bouwen. Als wij ook niet meer kunnen 
investeren, stort de nieuwbouwproduc-
tie nog verder in. Zo komen we dicht in 
de buurt van totale jaarlijkse productie 
van 40.000 woningen wat toch echt te 
laag.’
Om de investeringscapaciteit on-
danks de ‘heffi ngenregen’ op peil te 
houden, moeten corporaties op zoek 
naar nieuw kapitaal, verklaart De 
Langen. ‘Stadgenoot investeert jaarlijks 
ongeveer 125 miljoen euro, goed voor 
zo’n 500 nieuwe woningen. Om dat op 
niveau te houden, moeten we behalve 
geborgd geld ook geld op de interna-
tionale kapitaalmarkt aantrekken. Dat 
lukt nog beter sinds Standard & Poor’s 

ons in oktober 2011 een AA-stable-ra-
ting heeft gegeven. We halen hier nu 
20 procent van het totaal op.’
Bovendien wil Stadgenoot meer bezit 
verkopen om daarmee geld vrij te 
spelen voor nieuwe projecten. ‘We zijn 
al in gesprek met institutionele beleg-
gers die interesse hebben in delen van 
onze woningportefeuille. Onderschat 
ook zeker de particuliere beleggers 
niet, ook een belangrijke partij voor 
ons. Ook hebben wij en Vesteda in mei 
het Vijzelgracht-kantoor van 35.000 m2 
verkocht. Het Volkskrant-gebouw aan 
de Wibautstraat van 10.000 m2 hebben 
we eind vorig jaar van de hand gedaan.’ 
Dat hierdoor wat minder woningen in 
het bezit van woningcorporaties zullen 
zijn is macro goed te verdedigen.’
De invoering van marktconforme 
huurprijzen – zonder dat de betaal-
baarheid voor onze huurders in het 
geding komt – is een derde manier om 

extra kapitaal te verwerven. Dit mes 
snijdt bovendien aan twee kanten, legt 
De Langen uit. ‘Eenderde van onze 
woningvoorraad heeft de kwaliteit om 
als vrijesectorwoning door te gaan. Dat 
betreft met name onze woningen bin-
nen de ring van Amsterdam. Als we de 
huren hier kunnen verhogen, hebben 
we niet alleen meer huurinkomsten 
maar stijgt ook de beleggingswaarde 
van ons woningbezit. Hierdoor kunnen 
we weer beter kapitaal aantrekken.’

Marktconforme huren
Het politiek draagvlak voor een snelle 
invoering van marktconforme huren 
houdt niet over, stelt hij. ‘In 2011 zou-
den we de huurprijzen voor huishou-
dens met een bruto-inkomen boven de 
43.000 euro al met 5 procent bovenop 
de infl atie mogen verhogen. De Tweede 
Kamer ging akkoord maar invoering is 
tot nu toe uitgebleven. De verhoging 
per 1 juli is ook van de baan. De rech-
ter stak daar een stokje voor, omdat de 
fi scus ten onrechte inkomensgegevens 

van huurders aan ons had verstrekt. 
Bij ons ging het om 15 procent van de 
huurders die meer dan 43.000 euro 
verdienen. Die gegevens hebben we 
na de uitspraak van de rechter weer 
vernietigd. Hopelijk pakt het nieuwe 
kabinet in het kader van de gehele 
hervorming van de woningmarkt de 
draad weer op.’
Van het Kunduz-akkoord moet de 
corporatiesector het ook nog niet heb-
ben. Hierin is bepaald dat huurders 
met een inkomen tussen de 33.000 en 
43.000 euro jaarlijks 1 procent extra 
huur moeten betalen. Deze ‘hervor-
ming’ noemt De Langen ‘een interes-
sante aanzet’. ‘In elk geval is het taboe 
er af. Maar corporaties hebben veel 
meer bewegingsruimte nodig. Nu zijn 
de huurprijzen een eenheidsworst. 
Marktconform betekent eerlijkere 
prijzen. Huren in de periferie kun-
nen omlaag, in de schaarstegebieden 
omhoog. Maar ook in Amsterdam 
kunnen we de markt eerlijker maken. 
Allochtone instromers in West betalen 
nu een relatief hoge huur, terwijl goed-
verdienende huurders die al jaren in de 
Pijp wonen soms voor een dubbeltje op 
de eerste rij zitten.’ 
In het verlengde hiervan pleit De 
Langen voor een, tamelijk revolutio-
naire, taakverruiming van corporaties. 
Wat hem betreft moeten niet alleen 
marktpartijen maar juist ook corpora-
ties het middensegment bedienen. ‘In 
Amsterdam vallen zeker 40.000 huis-

houdens tussen wal en schip. Ze ver-
dienen meer dan 45.000 euro, maar de 
huur- en koopprijzen op de vrije markt 
kunnen ze niet betalen. IVBN-leden 
roepen al jaren dat zij dit middenseg-
ment willen bedienen, maar tot nu toe 
hebben ze te weinig gepresteerd als 
je dat afzet tegen de grote vraag. Dat 
is misschien ook niet vreemd, want 
met de hoge grondprijzen valt in het 
segment tussen 650 en 900 euro weinig 
rendement te behalen. Laat daarom 
de corporaties in dat gat springen. Wij 
kunnen een beperkter rendement wel 
accepteren. Het is onzin dat dit terrein 
alleen zou toebehoren aan de achter-
ban van de IVBN.’

Samenwerking IVBN
De Langen denkt niet dat hij hiermee 
in confl ict komt met de ontwikkelende 
beleggers. ‘We moeten en kunnen de 
steeds weer opspelende tegenstelling 
tussen corporaties en IVBN stoppen. 
Stadgenoot praat al volop met Syntrus 
Achmea Vastgoed, Vesteda en Amvest. 
We begrijpen elkaars wereld, al was 
het maar omdat de drie directeuren 
van genoemde bedrijven uit de cor-
poratiewereld komen. In Amsterdam 
hebben we zelfs al gezamenlijke 
projecten. In nieuwe projecten kunnen 
wij de woningen tot 800-900 euro voor 
onze rekening nemen, zij de woningen 
vanaf die grens.’ Stadgenoot wil een 
veel groter aandeel van zijn bezit naar 
het middensegment brengen, legt de 
bestuursvoorzitter uit. ‘Nu huisvesten 
we 3 procent van onze huurders in de 
vrije sector. We willen dat dit groeit 
naar uiteindelijk 20 procent huurwo-
ningen tussen 650 en 900 euro. Dat 
doen we enerzijds door de woningen 
bij mutatie naar dit middensegment op 
te tillen, anderzijds door te bouwen in 
dit segment. Onze scheefwoners willen 
we hiernaar toe lokken, zodat er bewe-
ging op de woningmarkt komt.’
Hij hoopt dat de negativiteit die de 
laatste jaren rond de sector hangt, 
snel tot het verleden behoort. ‘Want 
het is natuurlijk niet alleen maar 
kommer en kwel. Onze sector heeft 
de afgelopen vijftien jaar ongeloofl ijk 
veel geïnvesteerd in betere woningen 
en in voorzieningen en veiligheid in 
probleemwijken in de grote steden. 
De situatie is daardoor spectaculair 
verbeterd. Financieel gaat het boven-
dien ook zo slecht niet. S&P schreef al 
in zijn rapport onder de indruk van de 
fi nanciële kracht van het Nederlandse 
corporatiestelsel te zijn. In de grond 
zijn we een supersolide sector. We 
bezitten 2,3 miljoen woningen. Dit 
aanbod kon de groeiende vraag niet 
bijbenen. Dan ligt ook nog de loan-
to-value onder de 50. Natuurlijk is de 
Vestia-affaire vervelend. Maar de sector 
kan dat uiteindelijk – met de nodige 
moeite – opvangen.’ 

‘Gebruik onze investeringskracht’
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Bestuursvoorzitter Stadgenoot hekelt ‘achteloze’ omgang politiek met corporatiesector:

De ‘regen’ aan heffi ngen dreigt de woningproductie van corporaties te 
halveren. Stadgenoot probeert zijn investeringscapaciteit te vergroten door 
geld op de internationale kapitaalmarkt aan te trekken en woningen aan 
beleggers te verkopen. Ook wil de Amsterdamse corporatie het middenseg-
ment bedienen. ‘Dit terrein is niet aan IVBN-leden voorbehouden.’

Martijn van Leeuwen

Marien de Langen: ‘We willen 20 procent van de woningen naar het middensegment brengen.’

‘Lagere huren in de 
periferie, hogere in de 
schaarstegebieden’
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organisatie op orde hebt. Daarom is 
het zaak om tegenstrijdige belangen 
te voorkomen. Wat dat betreft vind ik 
het goed  dat Hessel Lindenbergh zijn 
werkzaamheden als voorzitter van het 
CFV heeft opgeschort. (Lindenbergh is 
president-commissaris van ABN Amro, 

een van de banken die de derivaten-
contracten met Vestia heeft lopen. Als 
WSW-voorzitter had Lindenbergh een 
rol bij de verlening van noodsteun aan 
Vestia; red.) Een integere manier om 
onderzoek voorrang te laten geven aan 
de eigen positie.’ 
‘Zonder een waardeoordeel te geven, 
constateer ik meer verbanden tussen 
de verschillende actoren. Roland 

van der Post, directeur-bestuurder 
van het WSW, was tussen 1991-1999 
adjunct-directeur van Vestia-onder-
deel Stadswonen Rotterdam en dus 
een voormalige collega van Eric Staal. 
Gerard Erents, interimbestuurder van 
Vestia, heeft gewerkt bij het WSW. 
Zowel Erents als Van der Post werkten 
overigens bij de Nationale Woningraad. 
Zulke verbanden zijn niet voor 

iedereen zichtbaar. Ze zouden dat wel 
moeten zijn in het kader van gedrag en 
ethiek’, aldus Veuger.
In hoeverre zitten de corporaties op de 
inbreng van RICS te wachten? Putman: 
‘Vijf jaar geleden waren RICS-leden bin-
nen de corporatiesector op de vingers 
van een hand te tellen. Ik schat dat het 
er nu twintig tot dertig zijn. Nog niet 
erg veel, nee. RICS heeft nog veel zen-

dingswerk te verrichten. Maar gelukkig 
is het beeld veranderd dat corporatie-
mensen hebben van de collega’s in het 
commerciële vastgoed. Eerst werden 
ze gezien als praatjesmakers met dure 
pakken en strakke auto’s. Nu de cor-
poratiewereld door schade en schande 
wijzer wordt, worden de mensen uit 
het commerciële vastgoed serieuzer 
genomen.‘

Professionalisering
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