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Voorwoord
De corporatiesector kenmerkt zich al een aantal jaren door een toenemende schaal-
vergroting. Het aantal instellingen is fors afgenomen sinds het eind van de jaren ’90.
De sector staat hierin niet alleen, dezelfde trend ziet men in de gezondheidszorg en
het onderwijs.

In het publieke debat komt met regelmaat de vraag naar voren of deze schaal-
vergroting wel zo positief is. In het parlement is een half jaar geleden een motie
aangenomen om fusies waarbij corporaties met meer dan 10.000 woningen
ontstaan, scherper te laten beoordelen door het ministerie van VROM.
Publicist Jos van der Lans zegt in een column van het Tijdschrift voor de Sociale
Sector dat een fusie het primaire proces dient te versterken en het aandeel overhead
in de organisatie zou moeten terugbrengen. En dat moet in concrete cijfers vast-
gelegd worden, waarbij de winst die met het terugdringen van de overhead wordt
geboekt, omgezet wordt in een concreet investeringsprogramma voor verbetering
van het werk van de uitvoerende professionals. Een fusie die geen effect heeft op de
werkvloer slaat nergens op, aldus zijn woorden.

De VTW zet in deze brochure uiteen wat de positie van de raad van commissarissen
of van toezicht is wanneer een bestuurder het plan opvat tot een fusie te komen.
Uiteraard vindt u hierin geen inhoudelijke afweging of standpunten. Per geval zal de
afweging verschillen, dat is aan de betrokken instellingen en de daarin werkzame
geledingen.

In deze brochure wordt wel duidelijk gemaakt dat het hier om belangrijke besluiten
gaat, waarbij de raad dus een belangrijke rol speelt. Niet alleen aan de achterkant
maar ook aan de voorkant van het proces. Deze rol kan niet genoeg onder de aan-
dacht gebracht worden. Al te vaak blijkt dat fusieprocessen niet altijd ingegeven
worden door rationele beargumenteerde overwegingen waarbij het belang van
bewoner, patiënt, cliënt centraal staat, maar door emotionele en toevallige factoren
bepaald worden. In het afwegingsproces of een fusie gewenst is, moet de raad zich
de vraag stellen welke problemen hiermee opgelost worden en welke voordelen de
huurders, als belangrijkste belanghebbenden, erbij hebben. Steeds is de vraag aan
de orde: wat kunnen we nu niet, wat we dan wel kunnen? De raad mag en moet
daar opvattingen over hebben.

Indien een fusie gewenst is, speelt de raad een belangrijke rol, waar het de vorm-
geving van de topstructuur betreft. Deze rol is zo groot omdat het bestuur, naast de
verantwoordelijkheid voor de organisatie, natuurlijk ook een eigenbelang heeft.
Uiteraard is ook de positie van de raad zelf in het geding. In deze brochure wordt
gepleit voor een open en transparante werkwijze ten aanzien van de nieuw samen te
stellen raad. 
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Fusies komen bij elke raad maar incidenteel voor. Daarom vindt de VTW het van
belang toezichthouders te ondersteunen in dit proces. De VTW vindt dit temeer
omdat fusies ingrijpende veranderingen teweeg brengen, die uiteindelijk veel
huurders raken. Vanuit de samenleving wordt er kritisch naar deze processen
gekeken. De verantwoordelijkheid van de raad van commissarissen of van toezicht is
groot en zij zal haar taak op een professionele wijze moeten vervullen. Het bestuur
van de VTW wenst u hierbij veel wijsheid en kritisch vermogen toe en hoopt dat
deze brochure u behulpzaam kan zijn in dit moeilijke afwegingsproces. 

Margriet C. Meindertsma
Voorzitter VTW
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1 Toezien op fusievoornemens
1.1 Een hulpmiddel voor toezichthouders

Woningcorporaties zijn zelfstandige stichtingen of verenigingen die uitsluitend
werkzaam zijn in het belang van de volkshuisvesting. Op grond van de
Woningwet kunnen ze ’toegelaten’ worden, waarna ze onder de aan die
toelating verbonden publiekrechtelijke regelgeving vallen. De hoofdlijnen
daarvan staan in de Woningwet, met een uitwerking in het Besluit Beheer
Sociale Huursector (BBSH). Eén van die regels houdt in dat woningcorporaties
moeten beschikken over een intern toezichthoudend orgaan: een Raad van
Commissarissen of van Toezicht.1

De Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) ondersteunt
toezichthouders in de uitoefening van hun functie. 

Fusies tussen woningcorporaties vinden veelvuldig plaats. In de afgelopen jaren
is het aantal woningcorporaties aanzienlijk afgenomen, terwijl de gemiddelde
bezitsomvang fors steeg. Hoewel exacte gegevens ontbreken, lijkt het erop dat
er ook in de komende jaren nog heel wat fusies zullen plaatsvinden. Werk aan
de winkel dus voor het interne toezicht, dat zich immers een oordeel zal
moeten vormen over de fusievoornemens.

De voorliggende brochure wil toezichthouders ondersteunen bij het invullen
van hun rol als er sprake is van fusieplannen. Wat zijn dan aandachtspunten bij
het beoordelen van de voornemens? In deze brochure wordt geen stelling vóór
of tégen fusie ingenomen. Wel wordt hier een kritische rol van de interne
toezichthouder bepleit. In de eerste plaats omdat een fusiebesluit buiten-
gewoon ingrijpend is. En in de tweede plaats omdat de rol van de directeur-
bestuurder(s) én die van de Raad zelf in het geding zijn.

1.2 De opzet van deze handreiking

In hoofdstuk twee komen de beoordelingscriteria aan bod. Waar mag de
toezichthouder de directeurbestuurder op bevragen, op weg naar het al dan
niet goedkeuren van een fusieplan? De belangrijkste boodschap: de directeur-
bestuurder zal aannemelijk moeten maken dat de corporatie dánkzij de fusie
méér kan presteren dan nu. 

In hoofdstuk drie komt het fusieproces aan bod. De belangrijkste boodschap:
bespreek periodiek, en zonder dat daartoe al een concrete aanleiding bestaat,
hoe de corporatie ten opzichte van samenwerking en fusie staat. En als er

51 In het vervolg hanteren we vooral de afkorting RvC.
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concrete fusieplannen zijn, regel dan snel de topstructuur. Nieuwe profielen
voor de toekomstige directeurbestuurder en RvC horen daar bij, dat zijn niet
vanzelfsprekend de huidige. 

In hoofdstuk vier wordt de rol van de RvC tijdens het fusietraject nader uit-
gewerkt. Centraal staan drie taken – toezien op de inhoud, het proces en de
besluitvorming – tijdens drie fasen: de strategiebepaling, het contracteren en de
uitvoering. 

Voorop staat het uitgangspunt dat de bestuurder in eerste instantie de
beleidskeuzen maakt en daarvoor ook verantwoordelijk is. Ofwel: de bestuur-
der bestuurt. Op basis van dat uitgangspunt gaat deze brochure níet over de
vraag of het al dan niet verstandig is om te fuseren. Het antwoord op die
vraag ligt bij de bestuurder. De Rvc zal echter vooraf willen beoordelen of
dat antwoord ’hout snijdt’. Bij díe beoordeling biedt deze brochure een
handreiking.

Reacties op de opzet en gebruikswaarde van deze brochure zijn van harte
welkom bij het bureau van de VTW (bureau@vtw.nl / www.vtw.nl). Voor
inhoudelijke vragen over de wet- en regelgeving kunt u terecht bij de directie
Stad & Regio van het Ministerie van VROM (070 339 3345 /
www.vrom.nl/woningcorporaties).

6

Inhoudsopgave



2 Beoordelingscriteria
Woningcorporaties die zich een ’maatje te klein’ vinden om hun doelstellingen
te realiseren, staat een arsenaal aan samenwerkingsvormen ter beschikking.
Fusie – of overname – zijn daarvan de meest vergaande. Er kunnen goede
argumenten zijn om voor die verst strekkende variant te kiezen. Maar die keuze
mag niet lichtzinnig gemaakt worden. Studies wijzen uit dat zeker de helft van
de fusies in het commerciële bedrijfsleven als mislukt mag worden beschouwd.
Zou dat in de corporatiewereld wezenlijk anders zijn?

2.1 Aantoonbare meerwaarde

In de corporatiebranche horen we tal van fusiemotieven. Soms gaan ze over het
bereiken van een schaal waarop functies als project- en productontwikkeling en
het aanhalen van de banden met belanghouders goed kunnen worden
ingevuld. Vaak wordt er verwezen naar begrippen als ’marktmacht’ en
’slagkracht’. Ook het behalen van kostenvoordelen wordt regelmatig genoemd:
grootschalig inkopen van geld of andere middelen is goedkoper. 

Voor de RvC ligt er de opgave de voordelen te wegen ten opzichte van de
nadelen. Want die zijn er zeker. Studies laten zien dat efficiencyvoordelen in de
praktijk zelden gerealiseerd worden. Vaak wordt juist het tegenovergestelde
bereikt. En talrijk zijn de corporaties die na de fusie nog jarenlang bezig zijn met
het integreren van administraties en softwaresystemen. Bovenal ligt er het
vraagstuk van legitimiteitverlies. Een maatschappelijk ondernemende woning-
corporatie zal letterlijk en figuurlijk dicht bij haar bewoners willen staan, en in
samenspraak met belanghouders invulling willen geven aan de lokale volkshuis-
vestingsvraagstukken. Wie het aan huurderorganisaties of gemeenten vraagt,
krijgt vaak geen positief verhaal over fusies te horen. De band met de
corporatie wordt losser, zo horen we dan, en de corporatie wordt steeds meer
(gezien als) een ’normale marktpartij’, steeds verder verwijderd van haar
achterban.

De bestuurder bestuurt en de RvC ziet toe: dat is het uitgangspunt. Die toe-
zichthoudende taak kent op een aantal momenten een formele kant, namelijk
als bestuursbesluiten goedkeuring door de toezichthouder vergen. Het goed-
keuren van de begroting is daarvan het bekendste voorbeeld. Ook het fusie-
besluit vergt goedkeuring door de RvC. De Raad zal, wil zij haar goedkeuring
verlenen, een helder antwoord verlangen op de volgende beoordelingsvragen.

✓ Waaruit blijkt dat het na de fusie beter zal gaan dan in de huidige
organisatie?

✓ Waaruit blijkt dat deze betere prestaties het beste door fusie kunnen
worden bereikt? 7
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De RvC mag verwachten dat de fusie een aantal inhoudelijke doelstellingen
aantoonbaar dichterbij brengt. Op zoek naar dat bewijsmateriaal kunnen de
navolgende vragensets behulpzaam zijn.

2.2 Procesmatige criteria

De algemene beoordelingscriteria die de RvC kan hanteren bij het beoordelen
van beleidsvoorstellen, richten zich op de kwaliteit van de argumentatie.
De VTW-brochure over volkshuisvestelijk toezicht 2 gaat daar nader op in.
De navolgende criteria zijn uit die handreiking afkomstig. Ze zijn ook in een
fusietraject uitstekend toepasbaar. Vervang daartoe het woordje ’beleid’ door het
woordje ’fusie’.

Een kernvraag bij het toezicht is:

✓ Wordt het ondernemingsbeleid uitgevoerd zoals geformuleerd?

Die kernvraag veronderstelt de aanwezigheid van beleid: van een missie,
uitgewerkt in te bereiken doelen en daartoe in te zetten middelen en
nstrumenten. Zonder zo’n structuur, uitgewerkt in een cyclus van evalueren en
bijstellen, is toezicht houden eigenlijk onmogelijk. Deze constatering brengt een
aantal toezichtvragen met zich mee die zich richten op het beleidsproces:

✓ Is het beleid uitgewerkt in concrete activiteiten en meetbare doel-
stellingen?

✓ Worden de beleidsresultaten gemeten en inzichtelijk gemaakt?
✓ Wordt het beleid periodiek geëvalueerd en bijgesteld?

Deze procesvragen, waarbij de toezichthouder als procesbewaker optreedt,
ondersteunen de belangrijkste vraag:

✓ Biedt het beleid voldoende antwoord op maatschappelijke vraagstukken?

De toezichthouder zal zich daarover een oordeel willen vormen en kent daarbij
een groot gewicht toe aan het oordeel van al die mensen en partijen die ’baat
of last’ van het corporatiewerk hebben:

✓ Wordt het beleid voldoende gedragen door de omgeving van de
corporatie?

8
2 Volkshuisvestelijk toezicht; een handreiking bij het interne toezicht op het

maatschappelijk presteren van woningcorporaties, VTW 2005.
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Toezicht houden is vooral kritisch bevragen. Enkele voorbeelden daarvan, die
op zeer veel momenten in de toezichtpraktijk toepasbaar zijn:

✓ Waarop is dat gebaseerd, hoe is dat onderbouwd?
✓ Wat vinden anderen – belanghouders – van deze voornemens?
✓ Op welke wijze is met hun opvattingen rekening gehouden?
✓ Wat waren andere opties of mogelijkheden?
✓ Waarom zijn die afgevallen en is uiteindelijk voor dit voorstel gekozen?
✓ En steeds: waaruit blijkt dat?

Deze wijze van bevraging ’dwingt’ de directeurbestuurder om aan te tonen dat
beleidsvoorstellen goed zijn:

• onderbouwd, bijvoorbeeld met een woningmarktonderzoek dat laat zien
dat er veel vraag naar seniorenwoningen met aanvullende voorzieningen
is;

• afgestemd, bijvoorbeeld door te laten zien dat er een prestatiecontract
met de gemeente over is afgesloten;

• afgewogen, bijvoorbeeld door te laten zijn dat alternatieven duurder
uitvielen of op minder instemming van de bewonersorganisatie konden
rekenen.

Ook bij het beoordelen van fusievoorstellen kan de toezichthouder uitstekend
gebruik maken van de vraag of de plannen goed zijn onderbouwd, goed zijn
afgestemd en goed zijn afgewogen!

2.3 Inhoudelijke criteria

De interne toezichthouder zal de fusievoornemens niet alleen procedureel maar
ook op inhoudelijke gronden willen beoordelen. Uiteraard zijn de volks-
huisvestingsdoelen die met de fusie worden beoogd sterk lokaal bepaald. 
Een algemene invalshoek, aan de hand waarvan de RvC met de bestuurder
afspraken kan maken, kan als volgt luiden.

Na de fusie is de kwaliteit van de diensten en producten ten minste
gelijk aan het hoogste kwaliteitsniveau dat vooraf door de fusiepartners
werd gerealiseerd.

Neem de volgende situatie: voor de fusie is één van beide corporaties erg goed
in het onderhoud van haar woningbezit, terwijl de ander op dit punt duidelijk
een lager kwaliteitsniveau realiseert. Voorkomen moet dan worden dat de
onderhoudskwaliteit van de fusiecorporatie het gemiddelde wordt. Dat zou 9
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immers voor de helft van de huurders weliswaar een verbetering betekenen
maar voor de andere helft een verslechtering. 
De RvC kan als uitgangspunt stipuleren dat de béste kwaliteit dienstverlening van
de fusiepartners de standaard van de nieuwe corporatie wordt. Het doorvoeren
van dat uitgangspunt vergt een gedegen analyse van het kwaliteitsniveau van
de verschillende diensten en producten. Zo’n operatie is van waarde op zich.
Als zij vervolgens wordt uitgewerkt in de stelling dat de hoogste kwaliteit die bij
één van de corporaties wordt aangetroffen de minimumnorm voor de nieuwe
organisatie wordt, dan ontstaat een indrukwekkende actielijst. Die zal laten zien
dat het daadwerkelijk bereiken van fusievoordelen – merkbaar in een hogere
kwaliteit – een ingrijpende veranderingsoperatie met zich meebrengt!

’De hoogste kwaliteit wordt het nieuwe minimum’ laat zich ook uitstekend
vertalen in afspraken met de huurders en hun organisaties. Die zullen
gewaarborgd willen zien dat de fusie voor hen voordelen betekent. 
Bijvoorbeeld doordat diensten die nu slechts voor de huurders van de ene
corporatie beschikbaar zijn ook voor de andere huurders beschikbaar komen. 

De RvC ziet erop toe dat in afspraken met de huurderorganisatie(s)
eenduidig wordt vastgelegd dat de kwaliteit van de dienstverlening ten
minste gelijk blijft en op benoemde onderdelen omhoog gaat.

Tot de onderwerpen die zich goed lenen voor deze benadering behoren:
• De openingstijden van het kantoor
• Het KWH-Huurlabel
• Het ZAV-beleid
• De prijs-kwaliteitverhouding van de woningen
• De huurontwikkeling
• Verkooparrangementen, zoals Koopgarant
• Het onderhoudsniveau van de woningen
• Aanvullende (zorg- of service-) diensten

Aan de hand van deze benadering kan de RvC overigens ook verlangen dat
interne fusiedoelen meetbaar worden vastgelegd. Bijvoorbeeld door de laagste
kosten per woning bij één van de fusiepartners als norm voor de nieuwe
organisatie vast te stellen!

10
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De VROM-criteria

Volgens de regelgeving van het Ministerie van VROM (momenteel uitgewerkt in
circulaire MG3 2002-18) zal de bestuurder moeten kunnen aantonen dat de
fusie ’in het belang van de volkshuisvesting’ is. VROM werkt haar beoordeling
uit aan de hand van de volgende vragen:4

• Wat zijn de gevolgen van de fusie voor de huurontwikkeling en de prijs-
kwaliteitverhouding?

• Wat zijn de gevolgen voor de lokale binding? Daaronder verstaat VROM
in ieder geval de aanwezigheid van een lokaal aanspreekpunt in die
gemeenten waar de gefuseerde corporatie minstens 100 woningen
heeft. Dat aanspreekpunt moet ten minste de zelfstandige bevoegdheid
hebben om klachten van huurders af te handelen en als aanspreekpunt
voor de gemeente te dienen.

• Wordt de investeringscapaciteit van de gefuseerde corporatie (als
bedoeld in artikel 21, tweede lid, BBSH) in termen van meetbare
jaarlijkse prestaties ingezet ten behoeve van de lokale en/of regionale
behoeften?

• Gebeurt dat ook zodanig dat gemeente en huurdersorganisaties de
corporatie daarop – ook in de jaren na de fusie – kunnen aanspreken?

• Zal de professionaliteit en de doelmatigheid van de organisatie enerzijds
en de kwaliteit van de dienstverlening aan de huurders anderzijds
verbeteren?

• Is er sprake van matching van middelen tussen ’rijke’ en ’arme’
corporaties (als bedoeld in de artikelen 21, tweede lid, en 22 BBSH)?

Het spreekt voor zich dat ook de interne toezichthouder op deze punten
heldere antwoorden mag verwachten van de bestuurder(s).

De voorschriften van VROM met betrekking tot fusie van corporaties worden
overigens op korte termijn herzien. Naar verwachting zal begin 2007 een
nieuwe circulaire verschijnen, waarin de beleidslijnen op dit punt uiteen worden
gezet. De toezichthouder die door middel van deze circulaires op de hoogte wil
blijven, kan ze vinden op www.vrom.nl (onder ’Nota’s, wetten, regels’).

11

3 MG’s zijn circulaires die het ministerie van VROM onder meer stuurt aan de Colleges
van Burgemeester en Wethouders. Zij gaan over woonbeleid en hebben betrekking op
nieuwe wet- en regelgeving, beleidsregels, verzoeken om medewerking of inlichtingen
en het geven van advies of informatie.

4 Volgens artikel 7 van het BBSH heeft iedere toegelaten instelling de plicht om
wijzigingen in de statuten te melden aan het Rijk. Het Rijk moet daarop toestemming
voor de wijziging verlenen.
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Een efficiencytoets

Een volgende set van beoordelingscriteria gaat over de kosten. Een veel
gehoord argument: de fusie versterkt de efficiency. Ook de Nederlandse
Mededingingsautoriteit (NMa)5 komt die argumentatie vaak tegen. Zij maakt bij
toetsing ervan gebruik van de richtsnoeren voor de beoordeling van horizontale
concentraties van de Europese Commissie. Die luiden als volgt:

• Efficiëntievoordelen moeten verifieerbaar zijn. 
Ofwel: concrete, kwantitatieve effecten moeten naspeurbaar zijn.

• Efficiëntievoordelen moeten specifiek uit de concentratie voortvloeien.
Ofwel: dus niet ook op een andere manier te bereiken zijn. 

• Efficiëntievoordelen moeten aan de verbruiker ten goede komen. 
Ofwel: de huurder zal er van moeten profiteren!

De bewijslast ligt hier bij de fuserende corporaties. De richtsnoeren zijn, zeker in
combinatie, in de praktijk niet eenvoudig in te vullen. Toch kan de redelijkheid
ervan moeilijk worden bestreden. Efficiencyvoordelen worden vaak uitgedrukt in
de beheerkosten per woning. In een eenvoudige vergelijking willen die juist nog
wel eens stijgen, omdat de fusie welbewust is ingezet om nieuwe activiteiten te
kunnen ondernemen. Een eigen afdeling projectontwikkeling of de aanstelling
van en beleidsmedewerker of een buurtconciërge zijn daar voorbeelden van.
De toenemende personeelsomvang maken dan dat de kostenefficiency op het
oog juist afneemt. 

De interne toezichthouder zal op dit punt een goede uitsplitsing van de kosten
vragen. De meerwaarde van schaalvergroting door fusie kan zitten in de extra
mogelijkheden die er zijn op vlakken als leefbaarheid, productontwikkeling,
allianties met zorginstellingen, nauwere samenwerking met gemeenten, onderzoek
en beleidsontwikkeling enzovoorts. Dat zijn in eerste instantie allemaal kosten-
posten, omdat er menskracht mee is gemoeid. Ze zijn zeker niet direct door te ver-
talen in lagere bedrijfslasten per woning (laat staan een lagere huur) en dat hoeft
ook niet. Wel zullen de fuserende corporatiebestuurders aannemelijk moeten
kunnen maken dat de nieuwe activiteiten bijdragen aan doelstellingen als het
verbeteren van de leefbaarheid, het verminderen van overlast, het versterken van
de lokale inbedding, het vergroten van het inzicht in de woonwensen enzovoorts. 

Voor een juiste beoordeling van de gevolgen van de fusie voor de kostenefficiency is
een correcte kostentoedeling essentieel. Daaraan ontbreekt het in veel corporatie-
administraties. Zodra er extra leefbaarheiduitgaven worden gedaan, lijkt de
efficiency dan af te nemen en trekt de toezichthouder mogelijk de verkeerde
conclusies. 

12

5 Op grond van de Mededingingswet (1 januari 1998) zijn concentraties (zoals fusies) van
ondernemingen verboden zonder melding vooraf. de Nederlandse Mededingingsautoriteit
(NMa) ziet toe op de naleving van de Mededingingswet. Fusievoornemens moeten uit dat
oogpunt gemeld worden: zie www.nmanet.nl voor meer informatie.
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3 Het fusieproces
3.1 Een zorgvuldig procesverloop

Bij plannen voor vergaande samenwerking tussen corporaties, wellicht uit-
mondend in een fusie of overname, is de rol van de RvC cruciaal. Voor de Raad
ligt er ten minste de taak erop toe te zien dat het proces langs open en
rationele afwegingen plaatsvindt. 

De noodzaak van een zorgvuldig procesverloop is groot. Neem de volgende
statements daarbij als uitgangspunt.

✓ Een voornemen tot fusie mag niet zomaar uit de lucht komen vallen.
Bespreek tijdig hoe de organisatie staat ten opzichte van het
aangaan van samenwerkingsverbanden, waaronder fusie. 

✓ Bepaal deze samenwerkingsstrategie op het moment dat er nog
géén concrete fusiegedachten in het spel zijn. 

✓ Doe dat als onderdeel van de bredere ondernemingsstrategie, die
immers periodiek moet worden herijkt. 

De statements benadrukken de wenselijkheid van een periodiek strategiedebat,
waarin de koers van de corporatie wordt vastgelegd of bijgesteld. In dat
strategiedebat, waarbij de RvC nadrukkelijk betrokken hoort te zijn, moet
expliciet worden stilgestaan bij de wenselijkheid van schaalvergroting. 

”Is schaalvergroting een doel waarop welbewust aangekoerst moet worden? Of
willen we juist helemaal niet groter worden? Wat zouden we met samenwerking
willen bereiken? Aan wat voor kenmerken zouden samenwerkingspartners dan
moeten voldoen? Aan welke samenwerkingsvormen denken we dan? Is fusie
bespreekbaar? Zo ja, wat zijn dan op hoofdlijnen de bijbehorende condities?
Zouden we wellicht overgenomen willen worden?” 

Het periodieke strategiedebat is hét moment om, noem het met de benen op
tafel, te verkennen binnen welke marges de corporatie al dan niet overgaat tot
samenwerking met andere corporaties. Door daar in algemene zin al een
strategie voor uit te stippelen, weet de directeurbestuurder binnen welke voor-
waarden ’vrijages’ kunnen worden aangegaan. En vooral: de RvC weet aan
welke uitgangspunten zulke ’vrijages’ moeten worden getoetst.

✓ Als er fusieplannen op tafel liggen, regel dan in een vroegtijdig stadium
de topstructuur van de nieuwe organisatie. 

✓ Neem daarbij als uitgangspunt dat er een nieuw profiel wordt opgesteld 13
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voor de directeurbestuurder; dat is niet vanzelfsprekend (één van) de
huidige. 

✓ Er is ook een nieuwe RvC nodig; neem als uitgangspunt dat maximaal de
helft van de huidige leden daarin zitting kan hebben.

Ligt er eenmaal een fusievoornemen ter tafel, zij het nog in een redelijk pril
stadium, dan is het voor de RvC zaak om de regie te voeren op het punt van de
bemensing van de nieuwe organisatie. Bekend zijn de fusies waarin de nieuwe
directie eenvoudigweg wordt gevormd door samenvoeging van de huidige
directies. Bekend zijn ook de al te overvloedige afvloeiingsregelingen6. Een com-
promis over benoemingen kan de fusie wellicht vergemakkelijken maar tegelijk de
nieuwe onderneming onbestuurbaar maken.

”De gefuseerde organisatie is veel groter dan de huidige corporatie. Bovendien
willen we een ándere organisatie, anders zouden we niet gaan fuseren. Past de
huidige directeurbestuurder op voorhand al bij de nieuwe corporatie? Waarom
zouden we daar bij voorbaat van uitgaan?”

De RvC moet erop toezien dat er in het fusietraject snel duidelijkheid ontstaat
over de vraag wie de kernposities in de nieuwe, gefuseerde corporatie gaan
bemensen. Die posities worden bij voorkeur ingevuld op basis van een nieuw
profiel, dat specifiek voor de fusiecorporatie is opgesteld. Het opstellen van dat
profiel is een taak van de RvC.

Het is niet vanzelfsprekend dat de nieuwe directeurbestuurder (één van) de
huidige is. Een grotere corporatie met ambitieuze doelstellingen verdient een
bijbehorende bestuurder. Natuurlijk kunnen de huidige bestuurders voor die
positie in aanmerking komen, maar die geschiktheid vergt een expliciete afwe-
ging door de RvC. Het zogenaamde ’Peter-principle’, waarin mensen als vanzelf
doorstromen naar een positie nét boven hun potenties, ligt immers op de loer.
Als er in de kring van de huidige bestuurders geen geschikte kandidaten zijn
voor de nieuwe positie, dan moet er zonder aarzeling elders worden gezocht. 

Ook de rol van de RvC zélf is in het spel. Een te grote Raad, die eenvoudigweg
bestaat uit een samenvoeging van beide bestaande Raden, zorgt voor een onwerk-
bare situatie en moet worden voorkomen. Tegelijk kan er uit een oogpunt van con-
tinuïteit reden zijn om niet alle commissarissen ineens te vervangen door een
geheel nieuwe Raad. De nieuwe organisatie verdient in ieder geval een nieuwe
profiel voor de RvC en haar leden. Bij het invullen daarvan kan uitgangspunt zijn
dat maximaal de helft van de leden van de beide huidige RvC’s daarin zitting kan
nemen. Expliciete benoeming, op basis van een nieuw profiel van de Raad dat bij
de nieuwe, gefuseerde corporatie past, verdient hier sterke aanbeveling.

14

6 De Commissie Izeboud geeft in haar advies over de arbeidsvoorwaarden van de statutair
directeur aan dat het niet gewenst is om vooraf beëindigingregelingen te treffen. Het advies
is te vinden op www.aedes.nl en www.vtw.nl 
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3.2 Een stappenplan met grote passen

Langs welke stappen groeit een fusievoornemen uit tot een juridisch feit? 
Hier schetsen we het traject in een aantal grote stappen, voorzien van aan-
dachtspunten voor de interne toezichthouder. In hoofdstuk 4 gaan we dieper in
op de verschillende rollen die de toezichthouder tijdens het fusietraject speelt.

De besluitvorming over een fusie vindt zelden op een volstrekt rationele manier
plaats. Integendeel: emoties en onvoorspelbare ontwikkelingen spelen een grote
rol. Of het ’klikt’ lijkt vaak belangrijker dan de inhoud van de argumenten.
Voor de toezichthouder ligt er de opgave om ervoor te zorgen dat er in het
proces voldoende rationaliteit behouden blijft en dat de bestuurders zich niet
laten meeslepen. 

Het voornemen tot fusie ligt niet zomaar ineens bij de Raad op tafel. Er is altijd
een uitgebreide nulfase. Fusiepartners kennen elkaar nagenoeg altijd en meestal
zelfs vrij goed. Er zijn in de corporatiesector eigenlijk geen voorbeelden bekend
van partijen die welbewust en met redenen omkleed ’ergens in het land’ op
zoek gaan naar een fusiepartner. Vaak zijn fusies de slotsom van een (jarenlan-
ge) samenwerking. Het moment waarop de fusiegedachte ter sprake komt is
dan soms moeilijk traceerbaar. Dat is een risico op zich.

0 Strategische en vrijblijvende verkenningen
Het is verstandig om al van gedachten te wisselen over nut en noodzaak van
fusies als daar nog helemaal geen concrete aanleiding toe is. Op die manier
ontwikkelen bestuur en RvC gaandeweg gezamenlijke opvattingen over de
wenselijkheid van fusie, en die komen goed van pas als fusie later concreet ter
sprake komt. 

1 Opstellen en bespreken startdocument 
Zodra er fusievoorstellen ter sprake komen, mag de interne toezichthouder een
helder startdocument verwachten. Daarin komen in ieder geval de met de fusie
beoogde resultaten, een eerste verkenning van de haalbaarheid en een
uitwerkingsplan met tijdpad en verifieerbare doelen aan de orde.

2 Verkenning organisatiestructuur 
De RvC zal erop aandringen dat de bestuurders snel helderheid verschaffen over
de inrichting van de ’top’ van de nieuwe organisatie. Wie wordt daar de ’baas’?
Welke kernfuncties verdwijnen? Hoe groot is de nieuwe RvC en wat wordt haar
profiel? Deze stap wordt in de praktijk vaak pas na doorvoering van de fusie
gemaakt. Het is bijzonder verstandig om haar naar voren te halen, om als RvC
hier zonodig ook nadrukkelijk de regie te voeren en vast te houden aan het
uitgangspunt dat de nieuwe organisatie nieuwe profielen voor bestuur, directie
en commissarissen vergt. 15
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3 Uitvoeren due diligence onderzoeken
In het bedrijfsleven heel gebruikelijk: onafhankelijk due diligence onderzoeken.
Die gaan veelal over de vraag of er bij de fusiepartner geen financiële lijken in
de kast liggen maar kunnen ook andere onderwerpen omvatten. Zit het strate-
gisch voorraadbeleid van de beoogde partner goed in elkaar? Bestaat het risico
na de fusie grote onderhoudsuitgaven te moeten maken om het bezit kwalita-
tief op het zelfde peil te brengen? Zijn de verschillen in administratieve organi-
saties en procedures overbrugbaar? Enzovoorts. De RvC kan hier om verzoeken,
om zo onafhankelijke informatie te verkrijgen over de risico’s van de fusie.

4 Aanvragen zienswijzen betrokken partijen
Formeel gesproken op dit moment niet verplicht maar bijzonder raadzaam om
op te halen: hoe luiden de opvattingen van de ondernemingsraden, huurders-
organisaties en betrokken gemeenten over de voorgenomen fusie? De RvC mag
van de bestuurder verwachten dat deze zowel bij de medewerkers als bij de
externe belanghouders de voordelen van de fusie voldoende voor het voetlicht
weet te brengen. Lukt dat niet, dan is dat een zware contra-indicatie!

5 Interne en externe toestemming 
Binnen de corporaties is goedkeuring van de RvC’s nodig. Die goedkeuring
moet expliciet worden verleend. Het is verstandig om de stappen daarheen, en
de voor de besluitvorming benodigde informatie, vooraf te beschrijven.
Gewaakt moet worden voor een besluitvormingsfuik, waarin de commissarissen
gaandeweg het gevoel krijgen niet meer ’nee’ te kunnen zeggen. Extern is toe-
stemming nodig van het Ministerie van VROM. Formeel heeft die toestemming
betrekking op de wijziging van de statuten. Het Centraal Fonds voor de
Volkshuisvesting (CFV) adviseert daarbij over de financiële aspecten. Ook is
melding bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) nodig. Op grond
van de Mededingingswet zijn concentraties (zoals fusies) van ondernemingen
verboden zonder melding vooraf.

6 Ter inzage legging, bekrachtiging en uitvoering fusie
Het fusievoorstel moet op grond van artikel 312 van het Burgerlijk Wetboek
(boek 2 BW) ter inzage worden gelegd bij de Kamer van Koophandel, inclusief
publicatie in enkele media. In het fusievoorstel moeten de redenen voor de
fusie, de verwachte gevolgen voor de werkzaamheden en een toelichting uit
juridisch, economisch en sociaal oogpunt worden weergegeven. Wettelijk
gezien hoeft een fusievoorstel bij stichtingen niet ondertekend te worden door
elk van de RvC-leden, zoals dat bij BV/NV’s wel verplicht is. De formele
bekrachtiging vindt vervolgens plaats bij de notaris. En daarna begint het échte
werk pas: de integratie van de oude corporaties tot een nieuwe organisatie, die
laat zien en laat merken dat de grotere schaal daadwerkelijk tot betere
resultaten leidt.

16
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4 De rol van de Raad
4.1 Drie taken, drie fasen

Het doorvoeren van een fusie legt een grote verantwoordelijkheid op de
schouders van de betrokken bestuurders. De interne toezichthouders zullen
over die schouders ten minste mee willen kijken om op de geëigende
momenten hun toezichthoudende rol te kunnen vervullen. Hoe ziet die rol
eruit?

We volgen hier op hoofdlijnen de aanpak die Hans Bakker voorstelt in zijn
studie over de rol van de commissaris bij fusies en overnames.7

De volgende typen activiteiten kunnen dan worden onderscheiden:

a. Het bewaken van de inhoud
b. Het bewaken van het proces
c. Het bewaken van de besluitvorming

Deze drie activiteiten omvatten achtereenvolgens de vraag of met de fusie de
ondernemingstrategie wordt gediend, of het proces effectief en transparant
verloopt en of de benodigde besluiten op goede gronden worden genomen. 
Ze zijn van toepassing in alle fasen die in het fusietraject kunnen worden
onderscheiden:

1 De strategie
2 De ’deal-making’
3 De uitvoering

Elk van deze fasen moet leiden tot een herkenbaar tussenresultaat, op basis
waarvan de RvC haar standpunt kan bepalen. In de eerste fase wordt de onder-
nemingsstrategie (inclusief de samenwerkingsstrategie) opgesteld of opnieuw
vastgesteld. Aan het eind van deze fase ligt er een strategie die helder is over de
vraag met welke partijen, en in welke vorm, samenwerking wordt beoogd.
In de tweede fase, ook wel de contracteerfase genoemd, wordt naar een over-
eenkomst toegewerkt. Het eindresultaat is hier ofwel een door het bestuur en
de RvC geaccordeerde fusieovereenkomst of de afwijzing daarvan. In de derde
fase krijgt de fusie in de praktijk gestalte. Juist hier is het van belang dat de RvC
blíjft toezien op de realisatie van de integratie. Ook deze fase wordt met een
herkenbaar resultaat afgesloten: een voltooide fusie die inderdaad de vooraf
beoogde meerwaarde laat zien.

17
7 Hans Bakker, Achter de schermen; de balanceerkunst van de commissaris bij fusies en over-

names, Scriptum, 2002

Inhoudsopgave



Als we deze activiteiten en fasen bij elkaar nemen, dan ontstaat het volgende
overzicht van de taken van de interne toezichthouder in het fusietraject.

4.2 Kenmerken en aandachtspunten

1a. Toezicht op de inhoud van een fusie

De start van samenwerking, met fusie wellicht als meest vergaande variant,
behoort te liggen in de strategie van de corporatie. Het is in deze brochure al
eerder benadrukt: het beoordelen van de wenselijk van een fusievoornemen is
pas mogelijk als er een onderbouwd ondernemingsbeleid aan ten grondslag ligt. 

De missie en strategie van de corporatie worden als het goed is periodiek
herijkt. Voor de RvC is dat hét moment om te benadrukken dat een visie op de
gewenste omvang, op de wenselijkheid van groei en van samenwerking onmis-
baar is. Die visie kan onderdeel zijn van de corporatiebrede strategie; het is
uiteraard ook mogelijk om ter uitwerking daarvan een expliciete groeistrategie
uit te werken. Hoe het ook zij: een uitgewerkt profiel van de huidige onderne-
ming, van mogelijke samenwerkingspartners én van het op termijn beoogde
resultaat mogen daarin niet ontbreken. 

1b. Procesbewaking in de strategiefase

Hoe komt de samenwerkingsstrategie tot stand? Voor de toezichthouder ligt
er de taak erop toe te zien dat de strategievorming correct verloopt of is
verlopen. 

18

Fase 1, Fase 2, Fase 3,
Taken strategie deal-making uitvoering

a Inhoud 1a Toezien op onder- 2a Toezien op 3a Toezien op

bewaken nemings strategie strategische strategie 

en selectie van intentie uitvoering

kandidaten

b Proces 1b Toezien op het 2b Toezien op 3b Toezien op

bewaken proces van deal-making- uitvoeringsproces

strategievorming proces

c Besluit- 1c Toezien op de 2c Toezien op 3c Toezien op

vorming strategische besluitvorming besluitvorming om-

bewaken besluitvorming omtrent deal trent de uitvoering

Bron: Bakker 2002
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Cruciaal hier is de inbreng van belanghouders: al die partijen die ’last of baat’
van het corporatiewerk kunnen hebben, waaronder de gemeenten, huurder-
organisaties, zorgaanbieders, welzijninstellingen enzovoorts. Als op voorhand al
duidelijk is dat de relevante maatschappelijke omgeving weinig tot geen goeds
ziet in schaalvergroting, dan is dat een sterke contra-indicatie die beter nu dan
later in beeld kan komen.

Van belang is ook de feitelijke onderbouwing van de samenwerkingsstrategie.
De RvC zal erop toezien dat de strategie op gedegen verkenningen berust, op
feiten en niet op veronderstellingen. Bij het in beeld brengen van de pro’s en
contra’s van samenwerking, en bij het verkennen van mogelijke partners, is het
zaak om op rationele wijze tot een strategie te komen. De RvC zal dan ook bij
voortduring naar bewijsmateriaal vragen. 

1c. Bewaking van de besluitvorming in de strategiefase

De derde taak in de strategiefase omvat het bewaken van de besluitvorming.
Een ondernemingsstrategie heeft al snel als risico mooie vergezichten voor te
spiegelen, die in concrete gevallen maar weinig handvatten bieden voor het
maken van keuzen. 

De RvC moet er op toezien dat de strategische keuzen die rond samenwerking
worden gemaakt op een heldere wijze worden vastgelegd. Eenduidige vast-
legging van de strategie is noodzakelijk om tijdens het verloop van een
(eventueel) fusietraject erop terug te kunnen grijpen. Wat hadden we ook
alweer voor ogen (en afgesproken)? Wie het fusietraject op een transparante
wijze wil inrichten, van de ervaringen wil kunnen leren en de resultaten wil
kunnen evalueren, zorgt van meet af aan voor een goede verslaglegging!

2a. Bewaking van de strategische intentie

In de tweede fase wordt ’de deal gemaakt’. Voor de RvC ligt er in eerste
instantie de taak erop toe te zien of de ondernemingsstrategie met de voor-
gestelde fusiepartner wordt gediend of juist niet. 

Zodra van de kant van het corporatiebestuur een fusiepartner wordt gesugge-
reerd, zal de RvC willen beoordelen of er voldoende overeenkomsten zijn in de
strategieën en karakteristieken van beide partijen. Is er sprake van een ’strategie-
match’ of stelt de bestuurder een fusiepartij voor die op punten als visie en
cultuur heel sterk afwijkt? Is er met deze fusiepartner voldoende zicht op het
realiseren van synergie of zijn er twijfels? Hier geldt: beter ten halve gekeerd
dan ten hele gedwaald.

Het spreekt voor zich dat de in de eerste fase geformuleerde samenwerkings-
strategie hier voor de RvC het beoordelingskader vormt. 19
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2b. Bewaking van het contracteerproces

Gaat het fusietraject verder, dan treedt de fase aan waarin de activiteiten van
de RvC zich richten op het bewaken van het proces waarin de bestuurders
een fusieovereenkomst maken. Uiteraard is dit een cruciaal proces. 
Het krijgt in de praktijk al snel een eigen dynamiek, waarin de bestuurders
het risico lopen ’met oogkleppen op zo snel mogelijk naar de finish te willen’. 

Procesbewaking door de interne toezichthouder is dan ook essentieel. Als er in de
strategiefase nog geen procesgang is vastgelegd, dan is het zaak dat nú te
doen. In dat plan wordt vastgelegd welke stappen in de contracteerfase worden
doorlopen en op welke momenten en in welke vorm de RvC daarbij wordt
betrokken. Er staan de interne toezichthouder vervolgens diverse instrumenten
ter beschikking om tijdens de ’deal making’ ten minste voldoende inzicht te
verkrijgen en waar nodig te interveniëren. Voorbeelden daarvan zijn het laten
begeleiden van het proces door een externe professional, het laten uitvoeren
van due diligence onderzoeken en scenario-analyses en het vragen om een
second opinion. 
Al die instrumenten dragen bij aan een goed onderbouwde fusie en zodoende
aan de kwaliteit daarvan. Tevens stellen ze de RvC in staat om toe te zien op de
argumentatie. Vanwege het grote gewicht van een fusie zal de interne toezicht-
houder hier kritisch willen zijn. Dat kan bijvoorbeeld door tijdens de
vergaderingen bij toerbeurt één van de commissarissen de rol van ’nee-zegger’
of advocaat van de duivel te laten spelen. Die heeft als taak om het fusie-
voorstel op alle mogelijke manieren te bekritiseren. Het is in de praktijk vaak
lastig om ongezouten kritiek te uiten. Al snel kan de RvC zich een vertragende
factor gaan voelen, die alleen maar op negatieve aspecten wijst. Door deze rol
vooraf afgesproken bij één van de leden te leggen, wordt dat voorkomen.

2c. Bewaking van de besluitvorming over de voorgestelde deal

Het fusievoorstel, door het bestuur opgesteld, zal uiteindelijk door de RvC
moeten worden geaccordeerd. Die besluitvorming vergt een zeer goede
voorbereid fusievoorstel, dat volstrekt helder is over de ’kosten en
opbrengsten’ van de fusie en dat de uitvoerbaarheid van de integratie van de
betrokken corporaties garandeert. 

De eerste taak van de RvC is het toezien op de volledigheid van het fusie-
voorstel. Als dat op onderdelen vraagtekens openlaat, dan kan er eenvoudigweg
geen besluitvorming plaatsvinden.

De inhoudelijke beoordeling door de toezichthouder staat of valt met de
kwaliteit van de onderbouwing. De toezichthouder mag volstrekte helderheid
vragen over de consequenties van de fusie voor de lokaal te leveren volkshuis-
vestingsprestaties, de aanspreekbaarheid van de organisatie voor huurders,20
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gemeenten en andere belanghouders en de kwaliteit en efficiency van de dienst-
verlening. Ook mag de toezichthouder helderheid verlangen over de inrichting
van organisatie, het integratieplan en niet in het minst de bemensing van de
kernposities. Eerder werd al bepleit om het vraagstuk van de bemensing van
het nieuwe bestuur snel aan de orde te stellen, met als uitgangspunt dat er een
nieuw profiel komt voor de beoogde directeurbestuurder. De invulling van dat
profiel zou bij het sluiten van de fusieovereenkomst helder moeten zijn.

De RvC zal, voor zij met het fusievoorstel instemt, ’bewijsmateriaal’ willen zien.
Bekende knelpunten, die na het doorvoeren van de fusie plotsklaps heel veel
tijd en energie blijken te vergen, liggen bijvoorbeeld in het samenbrengen van
administratieve procedures, registraties en automatiseringssystemen. 
Talrijk zijn de corporaties die zeker twee à drie jaar nodig bleken te hebben om
hun administraties op elkaar aan te laten sluiten. Dergelijke kwesties kunnen
heel goed worden voorzien (bijvoorbeeld door ze onderwerp te maken van een
due diligence), net zoals de vraag hoeveel tijd en middelen er moeten worden
gestoken om het woningbezit van beide instellingen op hetzelfde kwaliteits-
niveau te brengen vooraf kan worden berekend. Voor de RvC zijn dit punten
om terdege aandacht aan te besteden. Fusievoordelen worden vaak benoemd
in algemene termen als ’meer marktmacht’, waarbij dan voorbij wordt gegaan
aan de talloze praktische details die tot de fusienadelen kunnen worden
gerekend. De RvC zal ze zekergesteld willen zien, voor er een handtekening
onder de overeenkomst wordt geplaatst.

3a. Bewaking van de uitvoering van de strategie

De werkelijke voordelen worden pas na de formele fusie gerealiseerd. 
De uitvoering van de overeenkomst is zo mogelijk nog belangrijker dan de
wijze van totstandkoming ervan. De RvC zal er dicht bij willen zijn, om vast
te kunnen stellen dat de met de fusie beoogde voordelen ook daadwerkelijk
worden behaald. 

De toezichthouder bewaakt of de (fusie)strategie wordt uitgevoerd zoals vast-
gesteld. Die rol kan alleen worden vervuld als helder is omschreven welke
resultaten met de fusie moeten worden bereikt en welke inspanning daartoe
worden geleverd. Bijzondere aandacht vergt hier de informatievoorziening. 
De toezichthouder mag van de bestuurder periode rapportages verwachten
over de voortgang van de integratie van de beide corporaties. Daarin komen de
kwantificeerbare effecten naar voren (hoe staat het met de beoogde efficiency-
slag?) maar ook kwalitatieve (ontstaat er al een gedeelde cultuur?). 

Hoe obligaat dit alles mag lijken: veel gefuseerde corporaties gaan zo snel
mogelijk weer over tot de orde van de dag en evalueren niet systematisch of de
vooraf benoemde fusievoordelen ook daadwerkelijk worden bereikt. Het is een
cruciale taak voor de interne toezichthouder om daar juist bovenop te zitten. 21
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3b. Bewaken van het uitvoeringsproces

De wijze waarop het integratieproces van de beide corporaties wordt
uitgevoerd, bepaalt sterk het succes van de fusie. Het is een bekend
verschijnsel dat de bestuurders in deze fase hun aandacht verliezen. 
Het uitvoeren van een fusie, met al haar weerbarstige details en schijnbare
futiliteiten, is immers veel minder spannend dan de voorbereiding ervan. 

Hoewel de interne toezichthouder zich doorgaans door de directeurbestuurder
laat informeren (bij voorkeur met gedegen voortgangsrapportages) kan er juist
in deze fase aanleiding zijn voor een meer betrokken rol van de commissarissen.
Ontmoetingen met medewerkers, die net aan het wennen zijn aan hun nieuwe
functie en aan een andere cultuur, kunnen bijvoorbeeld nuttig zijn. Zo kan de
RvC kennismaken, de sfeer proeven en ook zelf laten zien dat er een
veranderingsproces gaande is. 

3c. Bewaking van de besluitvorming over de uitvoering

Het fusietraject kent een start en verdient ook een afsluiting. Dat moment ligt
(soms ver) voorbij het juridische fusiemoment. Het is de taak van de interne
toezichthouder erop toe te zien dat het fusieproject op een goede en herkenbare
manier wordt afgesloten.

In het afsluiten van het fusietraject is een gedegen evaluatie essentieel. Hebben
we met de fusie bereikt wat we wilden bereiken? Wat zouden we een volgende
keer anders doen? Wat ging goed en wat had beter gemoeten? In een lerende
organisatie – en we gaan er hier van uit dat de corporatie dat wil zijn – daagt
de RvC de directeurbestuurder uit deze vragen serieus te nemen. Een terugblik
op de rol van de commissarissen zélf hoort daar natuurlijk ook bij? Waar had de
RvC eigenlijk eerder moeten interveniëren of scherper op moeten toezien? Waar
is zij achteraf bezien wat te kritisch en wellicht ’bestuurderig’ geweest?
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