
Onderwerpen uit de kabinetsbrief van 1 juni 2015 over WSW 

 

Verticaal toezicht op WSW  

De Autoriteit Woningcorporaties wordt de toezichthouder op WSW. Hiermee komen we 

dichter bij de politiek te staan. Maar omdat de bevoegdheden wettelijk worden vastgelegd, 

zijn we tegelijkertijd ook afgeschermd voor politieke willekeur. 

 

Al eerder pleitte WSW ervoor dat tegelijk met de regeling van het toezicht op WSW ook het 

financieel toezicht op de corporaties in één lijn moet worden gebracht. Het kabinet regelt dit 

met deze brief. Met dit ‘verticaal’ toezicht realiseren we eenduidigheid in de beoordeling van 

de financiële gezondheid van corporaties. Dit betekent meer helderheid, eenvoud en 

overzicht voor corporaties en vooral minder dubbelingen in activiteiten tussen de 

toezichthouder en de borger. We verwachten daarom in de toekomst ook een besparing in de 

administratieve lasten voor corporaties. 

 

Governance 

De minister krijgt een goedkeuringsrecht op de benoeming van het bestuur en een 

goedkeuring op de profielen van de Raad van Commissarissen van WSW (RvC). De minister 

wil verder dat er geen voordrachtsrechten vanuit Aedes en Deelnemersraad meer zijn voor de 

RvC. Dit versterkt de onafhankelijkheid van de RvC, zoals dat ook het geval is bij de 

bepalingen van de herziene Woningwet over de RvC’s van corporaties. 

 

De minister wil ook de mogelijkheid krijgen om de RvC van WSW te kunnen ontslaan. Dit 

speelt in geval de minister van oordeel is dat door een doen of nalaten van de RvC de 

statuten niet of in onvoldoende mate of op onjuiste wijze worden nageleefd. WSW is van 

mening dat dit het beste via een bevoegdheid van de ondernemingskamer kan worden 

geregeld. 

 

Risicobeoordelingskader  

De invloed van de minister groeit ook omdat hij in de toekomst goedkeuring moet geven op 

een eventuele wijziging van het beoordelingskader. Daarnaast legt WSW meer 

verantwoording af. Het risicobeoordelingskader en de wijze waarop verantwoording wordt 

afgelegd worden vastgelegd in de toezicht- en verantwoordingsovereenkomsten met Rijk en 

VNG, vooruitlopend op een (toezichts)AMvB per 1 januari 2016.  

 

De tekst in de toezicht- en verantwoordingsovereenkomst sluit volledig aan op ons huidige 

risicobeoordelingsmodel en werkwijze. Beide ondergingen in de afgelopen maanden een 

validering door Deloitte. De conclusie van Deloitte is “dat het risicobeoordelingsmodel goed in 

staat is om corporaties met een slechte kredietwaardigheid een slechte rating toe te wijzen. In 

het risicobeoordelingsproces zitten bovendien in opzet voldoende maatregelen om het tijdig 

ingrijpen van WSW te waarborgen.” In de praktijk betekent dit dat de methodiek de 

kwalificatie ‘goed’ krijgt voor de beoordeling en beheersing van risico’s. Dit biedt geen 

garantie dat het kader een-op-een wordt overgenomen in de AMvB, maar volledige 

verandering lijkt uitgesloten. 

  

Wat betreft de borging blijft WSW werken zoals we dat al twee jaar doen. We blijven risico’s 

beoordelen, we disciplineren waar nodig, we geven inzicht en faciliteren corporaties. Voor 

corporaties verandert er in de kern op dit vlak niets.  



 

Mandatering sanering  

Een aparte (sanerings)AMvB legt ten slotte vast dat de minister de sanering mandateert aan 

WSW. In de praktijk is het de bedoeling om borging (de privaatrechtelijke taak van WSW) en 

sanering (de publiekrechtelijke taak van WSW) nauw op elkaar te laten aansluiten. Veel 

nauwer dan in de huidige situatie en dat kan ook omdat beide rechtstreeks voortvloeien uit 

het risicobeoordelingskader van WSW. Ook dit betekent voor de corporaties meer helderheid, 

duidelijkheid en eenduidigheid. 

 

Overige onderwerpen 

De brief van het kabinet gaat verder in op een aantal losse onderwerpen:  

 

• De minister wil dat WSW vanaf 1 januari 2017 een vergoeding betaalt aan de twee 

achtervangers (Rijk en gemeenten). De bedoeling is “een kostendekkende premie te 

introduceren die een reële weergave vormt van het risico dat het Rijk en gemeenten 

lopen via de achterborgpositie bij risicoregelingen” (garantiekader Rijk). Zo’n premie is 

een vereiste voor de minister om garanties te mogen verstrekken.  

 

• De minister wil verder overleg met ons om te bekijken hoe hij invulling kan geven aan de 

aanbeveling van de PEW “dat WSW actief toezicht houdt op de feitelijke besteding van 

geborgde leningen”.  

 

• De minister wil ook overleg met ons om te bezien of premiedifferentiatie voor corporaties 

op basis van risico mogelijk is.  

 

• Dan wil de minister dat de borgstellingsvergoeding en het obligo in de toekomst 

meebewegen met de ontwikkeling van de risico’s in het borgstelsel.  

 

• Tot slot wil de minister de achtervangovereenkomst met WSW aanpassen zodat wij  

eerder moeten beginnen met de terugbetaling van renteloze leningen in het geval van 

aanspraak op de achtervang. Daar staat tegenover dat de minister ook wil bezien of de 

termijn van 75 dagen voor verstrekking van renteloze leningen door de achtervangers 

kan worden teruggebracht.  

 

Vervolg 

Na de publicatie van de kabinetsbrief volgt waarschijnlijk op korte termijn een Kamerdebat 

over deze brief. Vervolgens gaan we aan de slag met de uitwerking van de in de brief 

genoemde zaken. 

 

Bij deze uitwerking houdt WSW dezelfde lijn vast als die we tot nu toe volgden: zoeken naar 

balans en evenwicht tussen de diverse belangenhouders en ervoor zorgen dat we onze 

kerntaken (borging en risicobeoordeling als ook sanering) goed kunnen uitvoeren. Met als 

doel om te blijven bijdragen aan de volkshuisvesting in Nederland door te zorgen voor 

optimale financiering daarvan met inachtneming van de financiële belangen van de 

corporaties en de achtervangers (Rijk en gemeenten).  

 


