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Richtlijn  onderpand 

 

Sectie Vrijgave Onderpand 

 

WSW stelt voorwaarden aan de vrijgave van onderpand. Onderpand waar WSW rechten op heeft, 

doordat de corporatie een volmacht heeft gegeven aan WSW om hypotheek te kunnen vestigen op het 

bezit. Deze voorwaarden dienen om de zekerheidsstructuur van het borgstelsel te garanderen. Deze 

bestaat immers voor een belangrijk deel uit onderlinge solidariteit en de verplichtingen naar de 

achtervangers. 

 

Het vrijgavebeleid zorgt ervoor dat een corporatie die aan de voorwaarden voldoet eenvoudig 

toestemming kan krijgen voor vestiging van zekerheden van derden door de vrijgave van onderpand dat 

ingezet is bij WSW en dat de uitkomst van de WSW beoordeling voorspelbaar is. Hiermee beoogt het 

goede balans te zijn tussen de bescherming van het zekerheidsstelsel en flexibiliteit voor corporaties. 

 

Voorwaarden 

1. De deelnemer moet een belang hebben voor het vrij te geven onderpand. Bij indiening van een 

verzoek tot vrijgave van onderpand onderbouwt de deelnemer het belang zo nodig met 

bewijsmiddelen. Of de deelnemer een belang heeft bij de vrijgave van het onderpand beoordeelt 

WSW mede aan de hand van het begrip ‘belanghebbende’ zoals opgenomen in artikel 1:2 van de 

Algemene wet bestuursrecht. 

 

Dit betekent dat de deelnemer een ‘rechtstreeks betrokken belang’ moet hebben bij de vrijgave van 

het onderpand. Hiervan is- kort gezegd - sprake wanneer de deelnemer een belang heeft dat eigen, 

persoonlijk, actueel en objectief bepaalbaar is. En wanneer dat belang bovendien direct wordt 

geraakt door het besluit van WSW om al dan niet over te gaan tot de vrijgave van het onderpand. 

Bovendien dient het om een voldoende concreet belang te gaan. Van dit laatste is sprake als de 

deelnemer ongeborgde financiering wil aantrekken, bezit wil verkopen of bij een juridische splitsing. 

 

2. De deelnemer moet voldoen aan het Reglement van Deelneming en de daaruit voortvloeiende 

verplichtingen. In ieder geval betekent dit: 

a) dat WSW van de deelnemer een volmacht ontving op ingezet onderpand die naar het oordeel van 

WSW met het oog op te vestigen rechten voldoende dekking biedt. 

b) dat de deelnemer voldoet aan alle administratieve vereisten van WSW (met betrekking tot ingezet 

onderpand). 
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3. De omvang van het vrij te geven onderpand moet in verhouding staan tot de omvang van het belang 

voor de deelnemer (proportionaliteitsbeginsel). Wanneer een deelnemer vrijgave van onderpand 

verlangt, zal eerst vastgesteld moeten worden dat de deelnemer niet meer beschikt over niet bij WSW 

ingezet onderpand. Dit onderpand moet de deelnemer eerst gebruiken, waarbij het beschikbare niet-

DAEB bezit als eerste gebruikt moet worden. Daarna kan vrijgave volgen van bij WSW ingezet 

onderpand. Voor het gebruik van niet bij WSW ingezet onderpand ten behoeve van een belang moet 

WSW overigens ook vooraf toestemming gevraagd worden (artikel 31 Reglement van Deelneming). 

 

4. na vrijgave van het onderpand de verhouding geborgd volume ten opzichte van de som van de WOZ-

waarden van het onderpand (dekkingsratio) kleiner of gelijk is aan 40%, of wanneer WSW na nadere 

beoordeling een dekkingsratio tussen 40% en 50% verantwoord acht.  

 

5. Na vrijgave de gemeentelijke achtervangpositie niet meer bedraagt of gaat bedragen dan 100% van 

de som van de WOZ-waarden van het onderpand binnen die gemeente. 

 

6. Wanneer na vrijgave van het onderpand door WSW het belang van de corporatie bij de vrijgave van 

dat onderpand (zoals bedoeld in artikel 1) naar het oordeel van WSW komt te vervallen of naar 

waarschijnlijkheid zal komen te vervallen, zal de corporatie onverwijld het vrijgegeven onderpand 

opnieuw als onderpand aan WSW aanbieden. 

 

Toelichting bij richtlijn onderpand – sectie vrijgave 

 

Inleiding 

Een verzoek tot vrijgave onderpand komt voort uit een handeling waarvoor toestemming van WSW nodig 

is, bijvoorbeeld: 

 Verkoop van bezit, zowel ingezet als niet-ingezet bezit (artikel 29 RvD, richtlijn ‘verkoop aan derden’ 

en risicobeoordelingskader ‘verkopen’). 

 Aantrekken van ongeborgde leningen, inclusief rekening-courantfaciliteit (artikel 31 RvD, richtlijn 

‘ongeborgde financiering’) 

 Wegnemen van toezicht belemmerende bepalingen in (derivaten) contracten in ruil voor onderpand. 

 Juridische splitsing in kader Woningwet artikel 50a -50c. 

 

WSW beoordeelt de risico’s van dergelijke handelingen voor de corporatie en voor WSW aan de hand 

van het WSW beoordelingskader en indien van toepassing het Reglement van Deelneming en/of de 

betreffende risicorichtlijn van WSW. Vanuit onze verantwoordelijkheid voor de totale borg, hanteren wij 

als uitgangspunt dat door de handelingen de financiële ratio’s niet mogen verslechteren. Ook mag er 

door deze handelingen geen sprake zijn van een zwaarwegend risico. WSW beoordeelt dit aan de hand 

van de toets op de business risks. 

 

Indien een corporatie een handeling wil verrichten waarvoor vrijgave van onderpand gewenst is, 

beoordeelt WSW het belang hiervan aan de hand van de richtlijn vrijgave onderpand en toetsen wij of 

het gewenste onderpand kan worden vrijgegeven. Met handeling bedoelen we bijvoorbeeld verkoop van 

bezit of aantrekken van ongeborgde financiering. 
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Stap 1 – ‘Eerste poortje’ 

WSW beoordeelt, een verzoek voor vrijgave onderpand in eerste instantie op het belang van de vrijgave 

voor de corporatie. Dit is in lijn met de aanbeveling van de Commissie die onderzoek deed naar de 

Redelijkheid en Billijkheid van het Reglement van Deelneming. Hiertoe is de onderstaande tekst 

toegevoegd aan de richtlijn vrijgave onderpand. 

 

De deelnemer moet een belang hebben voor het vrij te geven onderpand. Bij indiening van een verzoek 

tot vrijgave van onderpand onderbouwt de deelnemer het belang zo nodig met bewijsmiddelen. Of de 

deelnemer een belang heeft bij de vrijgave van het onderpand beoordeelt WSW mede aan de hand van 

het begrip ‘belanghebbende’ zoals opgenomen in artikel 1:2 van de Algemene wet bestuursrecht. 

 

Dit betekent dat de deelnemer een ‘rechtstreeks betrokken belang’ moet hebben bij de vrijgave van het 

onderpand. Hiervan is- kort gezegd - sprake wanneer de deelnemer een belang heeft dat eigen, 

persoonlijk, actueel en objectief bepaalbaar is. En wanneer dat belang bovendien direct wordt geraakt 

door het besluit van WSW om al dan niet over te gaan tot de vrijgave van het onderpand. Bovendien 

dient het om een voldoende concreet belang te gaan. Van dit laatste kan bijvoorbeeld sprake zijn als de 

deelnemer ongeborgde financiering wil aantrekken, bezit wil verkopen of bij een juridische splitsing. 

 

In de juridische context van de richtlijn ‘vrijgave onderpand’ is het woord ‘belang’ opgenomen met als 

doel een relatie te leggen met een algemeen juridisch kader zoals vastgelegd in de Algemene wet 

bestuursrecht (Awb). 

De Awb geeft geen definitie voor het begrip ‘belang’. Om die reden zoeken wij aansluiting bij het begrip 

‘belanghebbende’ dat wel is gedefinieerd. Artikel 1:2 lid 1 Awb geeft aan wie belanghebbende is: “de 

belanghebbende is degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken”. De Awb verstaat bij 

rechtspersonen als hun belangen mede de belangen die zij krachtens hun doelstellingen (opgenomen in 

de statuten van de rechtspersoon) en blijkend uit hun feitelijke werkzaamheden in het bijzonder 

behartigen (artikel 1:2 lid 3 Awb). 

 

Om te bepalen of daadwerkelijk sprake is van een belang in de zin van artikel 1:2 Awb zoekt onze richtlijn 

aansluiting bij de zogenoemde OPERA-criteria zoals die zijn ontwikkeld in de rechtspraak. De OPERA-

criteria houden in dat een belang moet zijn: 

 Objectief: het moet gaan om objectief vast te stellen belangen. Subjectieve belangen, zoals 

bijvoorbeeld een zuiver emotioneel belang, vallen als zodanig dus niet onder de reikwijdte van artikel 

1:2 Awb. 

 Persoonlijk: het besluit moet een belang treffen waarbij gezegd kan worden dat de uitwerking van het 

besluit voor de belanghebbende anders uitwerkt dan voor anderen in het algemeen. 

 Eigen belang: het moet gaan om een eigen belang. Er kan dus niet worden opgekomen voor de 

belangen van een ander. 

 Rechtstreeks: er moet een direct verband (‘causaal verband’) zijn tussen (de gevolgen van) het 

besluit en het geraakte belang. 

 Actueel: het belang bij het te nemen besluit moet al bestaan en dient niet een toekomstig of nog 

onzeker belang te zijn. 
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Stap 2 – ’Tweede poortje’ 

Nadat is vastgesteld dat de corporatie een ‘rechtstreeks betrokken belang’ heeft, toetst WSW of met de 

vrijgave de zekerheidsstructuur van het borgstelsel voldoende blijft gewaarborgd (de onderlinge 

solidariteit en de verplichtingen naar de achtervangers). Dit is vastgelegd in artikel 2, 3, 4 en 5 van de 

richtlijn. 

 

Toelichting criteria 4:  

WSW verleent vrijgave van onderpand wanneer na vrijgave de dekkingsratio kleiner of gelijk is aan 40%. 

Een Deelnemer kan WSW verzoeken om vrijgave van onderpand leidend tot een dekkingsratio tussen 

40% en 50%. WSW benadert dat verzoek positief wanneer een grotere dekkingsratio niet leidt tot een 

wezenlijke risicoverslechtering dan wel een onacceptabele risicopositie bij de Deelnemer. WSW houdt 

deze veiligheidsmarge voor de Toegelaten Instelling aan omdat externe factoren, zoals onttrekking van 

onderpand aan de Deelnemer of waardedaling van het onderpand, de ratio kunnen doen verslechteren, 

en de activiteiten in de niet-Daeb niet de kernactiviteiten van de Toegelaten Instelling betreffen. Deze 

veiligheidsmarge doet recht aan de rol die WSW inneemt in het borgstelsel. 
 

Toelichting criteria 5:  

De achtervang van één gemeente voor één Deelnemer is gelijk aan het geborgde schuldrestant van de 

Deelnemer op de geldleningen waarin de betreffende gemeente is vermeld. Het maximum van de 

achtervang van één gemeente voor één corporatie is gelijk aan de som van de WOZ-waarden van het 

onderpand dat betreffende Deelnemer aan WSW aanbood en dat zich in de betreffende gemeente 

bevindt. Overschrijding van dit maximum is niet toegestaan, tenzij de betreffende gemeente daarmee 

instemt. 

 

Stap 3  

Ter bescherming van de zekerheidspositie van WSW is met artikel 6 vastgelegd dat als het ‘belang’ is 

komen te vervallen de corporatie het onderpand onverwijld opnieuw aan WSW aanbiedt. 


