
 

 

            

Zienswijze op niet-DAEB-investeringen 

De herziene Woningwet schrijft voor dat corporaties voor investeringen in niet-DAEB vanaf 1 juli 2015 onder 

meer een ‘zienswijze’ hierover opvragen bij WSW. Dit geldt voor alle corporaties, dus ook voor hen die geen 

deelnemer zijn. 

 

De minister voor Wonen en Rijksdienst gebruikt de zienswijze van WSW om inzicht te verkrijgen in de 

gevolgen van de niet-DAEB-investeringen voor de corporatie en wil daarmee voorkomen dat er 

maatschappelijk kapitaal (vanuit de DAEB) ‘weglekt’ naar de niet-DAEB. Wij letten er daarom op dat de niet-

DAEB investeringen de financiële ratio’s van de corporatie niet verslechteren. De corporatie moet ook blijven 

voldoen aan de financiële grenswaarden na de niet-DAEB-investering. Ook letten wij erop dat de corporatie 

de (project)risico’s beheerst. Wanneer op deze punten ons oordeel positief is, geeft WSW in zijn zienswijze 

de corporatie een positief advies. 

 

Wettelijk kader 

De herziene Woningwet schrijft voor dat corporaties (voluit: een Toegelaten Instelling volkshuisvesting, 

afgekort TI) voor investeringen in niet-DAEB vanaf 1 juli 2015 vooraf toestemming vragen aan de minister
1
. 

Dit betekent dat een TI voordat zij deze investering doet:  

(i) een bevestiging krijgt van de gemeente met daarin een ‘markttoets’;  

(ii) een positieve ‘zienswijze’ ontvangt van WSW; 

(iii) goedkeuring krijgt van de minister  (Autoriteit Woningcorporaties). 

 

WSW  

De TI vraagt een zienswijze op bij WSW over de betreffende werkzaamheden (artikel 44c lid 1i van de wet). 

De wet schrijft voor dat WSW op aanvraag een ‘zienswijze’ opstelt voor verzoeken van alle toegelaten 

instellingen, dus ook voor TI’s die geen deelnemer zijn.  

 

Verzoek zienswijze 

Bij de indiening van de jaarlijkse prognose-informatie (dPi) doet de TI het verzoek aan WSW een  zienswijze 

te verstrekken voor de geplande niet-DAEB investeringen, behalve als is vastgesteld dat geen goedkeuring 

van de Minister nodig is. 

 

Beoordeling verzoek 

Nadat de TI een verzoek indient, stelt WSW eerst vast of er sprake is van ‘toegestane activiteiten’. 

Afhankelijk van de grootte van de geplande niet-DAEB-investeringen toetsen wij het verzoek aan de 

volgende onderwerpen: 

  

1. Financiële ratio’s. WSW toetst of de TI na de investering nog voldoet aan de vier financiële ratio’s. 

De beoordeling van deze financiële ratio’s vindt plaats op de geconsolideerde kasstromen van de TI.  

 

2. Dekkingsratio / WOZ-waarde onderpand. WSW toetst of de TI na de investering voldoet aan de 

wettelijke eis dat de totale leningportefeuille van de TI niet meer dan 50% van de WOZ-waarde mag 

bedragen. 

 

3. Niet-DAEB activiteiten. WSW beoordeelt wat de bijdrage en de financiële risico’s zijn van deze niet-

                                                        
1 Uitzonderingen: (artikel 39 en 40 AMvB) De genoemde goedkeuring van de minister is niet nodig voor (i) Woningverbeteringen aan 

niet-DAEB bezit (ii) in stand houden van en treffen van voorzieningen aan BOG en (iii) werkzaamheden die verband houden met 

verwerven of slopen van onroerende zaken voor DAEB werkzaamheden. 
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DAEB-activiteiten voor en na de investering. Wij kijken naar de financiële gevolgen van de 

voorgenomen niet-DAEB-investering voor de niet-DAEB-tak. Uitgangspunt voor onze toetsing zijn de 

financiële parameters waar wij altijd op toetsen (LtV en ICR). De TI mag deze grenswaarden niet 

overschrijden als gevolg van de niet-DAEB-investering. 

Aangevuld met de toets op de business risk (zie punt 7) geeft deze toets inzicht of de niet-DAEB-tak 

“overmatige financiële risico’s” loopt. 

 

4. Rendement. In artikel 45 lid 1 van de BTIV staat dat de autoriteit geen goedkeuring aan een niet-

DAEB-investering geeft als niet wordt voldaan aan de minimale rendementseisen (de 

rendementstoets). Bij huurvastgoed dient de BAR minimaal 5,5% te bedragen, terwijl bij 

koopvastgoed de winstmarge minimaal 5% moet bedragen (getallen zijn opgenomen in ministeriële 

regeling). De rendementstoets zelf vormt geen onderdeel van de zienswijze die WSW afgeeft maar 

wij toetsen wel of het rendement van de TI als geheel niet verslechtert door de niet-DAEB-

investering. Zie hiervoor onder punt 1.  

 

5. Omvang voorziening eigen middelen. Indien de TI geen ongeborgde financiering kan aantrekken of 

in geval van herstructurering, kan zij een voorziening vormen ten laste waarvan zij een interne lening 

verstrekt aan de niet-DAEB-tak. WSW toetst of deze voorziening toereikend is voor de te 

verstrekken interne lening. De interne lening dient conform de vereisten in de wet te zijn opgevoerd 

in de meerjarenprognoses. 

 

6. Business risks. Het risicobeoordelingskader van WSW kent naast de financiële toets ook een toets 

op ‘business risks’. Wij toetsen:  

a) Of de investering/het project past bij de portefeuillestrategie en de afspraken met gemeenten. 

b) Of de investering aansluit op kortetermijn- en langetermijnvraag naar huur- en koopwoningen 

(marktontwikkelingen).  

c) Of de omvang van het project past bij de omvang en professionaliteit van de TI. 

d) Of de TI de risicobeheersing op investeringsprojecten adequaat heeft geregeld. De TI is 

minimaal op de volgende punten ‘in control’: governance, besluitvorming AO, administratie,  

wendbaarheid bij tegenvallers (BR vraag 8: transitie beheersing investeringen). Dit op basis van 

track record, oordelen van derden en eigen beoordeling WSW. 

 

7. Risicobeheersing. Daarnaast voert WSW een toets uit op de risicoparagraaf van de niet-DAEB-

investeringen. Wij bekijken of de TI de risico’s van de niet-DAEB-investeringen adequaat heeft 

onderzocht en voldoende maatregelen heeft getroffen om de risico’s te beheersen. 

 


