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Vooraf
Aedes heeft samen met een aantal corporaties deze tweede versie van de Routeplanner Woningwet
gemaakt. Met name medewerkers van de Alliantie en Woonconcept leverden een grote bijdrage aan
dit draaiboek.
Routeplanner
De Routeplanner is een praktisch hulpmiddel (een werkdocument) om u te ondersteunen bij de
(voorbereidingen van) de implementatie van de Woningwet binnen de eigen organisatie. Aan de
hand van wetsartikelen bieden we u inzicht en handvatten waarmee u in staat bent om een eigen
draaiboek te maken. Op basis daarvan kunt u acties ondernemen en uw organisatie in gereedheid
brengen voor alle aankomende veranderingen.
Woningwet: stilzitten is geen optie
De Woningwet is door de Tweede Kamer en de Eerste Kamer aangenomen en is sinds 1 juli 2015
van kracht. De implementatietermijn lijkt ruim, maar schijn bedriegt. Veel artikelen zijn al op 1 juli
2015 in gegaan en het concept scheidingplan/splitsingsplan moet worden aangeleverd voor
1 januari 2017 (definitief voor 1 mei 2017).
Er is dus veel werk aan de winkel. Het BTIV (Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting) 2015
alsook de Ministeriële regelingen zijn op 19 juni 2015 in het staatsblad respectievelijk de
Staatscourant gepubliceerd. Daarmee is de wet en de verdere uitwerking daarvan formeel een feit.
Zoveel corporaties, zoveel routes
De implementatie is een ingewikkeld en tijdrovend proces. Het vereist aanpassingen in de hele
organisatie. Deze Routeplanner is opgesteld voor alle corporaties. De diversiteit tussen corporaties
is echter groot. Het doel is in algemene zin aan te geven hoe te komen tot een succesvolle
implementatie van de complexe wet. Iedere corporatie is zelf aan zet hoe deze Routeplanner
gehanteerd dient te worden. Wat voor de een hoge prioriteit heeft hoeft bij de ander geen issue te
zijn en andersom. Hanteer deze Routeplanner dus naar eigen inzicht.
Versie 2 (juli 2015)
De Woningwet, BTIV 2015 en de Ministeriële regelingen die zijn ingegaan per 1 juli 2015, zijn
gepubliceerd. In deze nieuwe versie van de Routeplanner zijn dan ook alle toelichtende teksten
geactualiseerd, evenals alle verwijzingen naar de definitieve BTIV en Ministeriële regelingen.
Daarnaast hebben we een extra hoofdstuk toegevoegd over overgangsbepalingen.
Hoewel de wet nu compleet is, zijn nog veel uitvoeringsvraagstukken niet beantwoord. Toch was dit
een logisch moment om deze tweede versie van de Routeplanner te verspreiden. De behoefte aan
ondersteuning is groot en we zijn ervan overtuigd dat deze versie voldoende basis biedt om uw
eigen route te gaan plannen om de wet te implementeren.
De Routeplanner is een hulpmiddel bij de implementatie en dus geen samenvatting van de wet. Per
onderdeel is ook nog tal van aanvullende informatie voorhanden zoals wetsartikelen en de
toelichtingen daarop, FAQ`s en praktische uitwerkingen. Daarom geven we in deze Routeplanner
alleen steeds op hoofdlijnen aan waarop een artikel betrekking heeft.
Handreikingen, Woningwet in praktijk en website BZK
Aedes heeft over een aantal onderwerpen handreikingen gepubliceerd in het dossier Woningwet in
de praktijk op Aedes.nl. U vindt hier ook veel andere achtergrondinformatie.
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Sinds 1 juli is ook veel informatie te vinden op www.woningwet2015.nl, de website van het
ministerie van BZK.
Datatheek; deel uw documenten
Voor het delen van documenten kunt u sinds kort terecht in de Datatheek Woningwet. Veel
woningcorporaties ontwikkelen instrumenten zoals rekenmodellen, handleidingen en voorbeelduitwerkingen. Om ervoor te zorgen dat niet iedereen zelf het wiel moet uitvinden, wil Aedes het
delen van documenten ondersteunen. De plek hiervoor is de Datatheek Woningwet. Ook andere
partijen (bijv. Adviesbureaus) kunnen documenten plaatsen en voor iedereen beschikbaar maken.
Zo komen voor iedere corporatie bruikbare documenten beschikbaar: implementatieplannen en
draaiboeken, voorbeeld-uitwerkingen, rekenmodellen, stroomschema's, handleidingen, etc.
Ieder document kan simpel gedownload worden. Niet alleen door medewerkers van corporaties,
maar door iedereen. De Datatheek is ingedeeld in 6 thema's en 33 onderwerpen, zodat de
documenten makkelijk gevonden kunnen worden. Aedes plaatst al haar handreikingen
(hulpmiddelen bij een groot aantal belangrijke onderdelen van de wet), presentaties en
modelstatuten op de datatheek.
Om onjuiste of onbruikbare documenten en reclame te weren, toetst een redactieraad vooraf of
documenten zinvol zijn voor de datatheek en inhoudelijk in orde zijn. Die toets is op hoofdlijnen:
het document blijft de verantwoordelijkheid van de aanbieder. Gebruikers van de documenten doen
dat op eigen risico. De redactieraad bestaat uit medewerkers van Aedes, Finance Ideas en VBTMadvocaten.
Hebt u documenten of handleidingen die interessant zijn voor collega-corporaties? Mail ze naar
datatheekwoningwet@aedes.nl.

Disclaimer
Deze Routeplanner is gebaseerd op de Woningwet, het BTIV 2015 en de thans gepubliceerde
Ministeriële regelingen, maar is daarmee nog niet compleet. Daarom zal deze handleiding, indien er
aanleiding toe is, herzien worden aan de hand van nieuwe informatie.
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1. Leeswijzer
Deze Routeplanner toont zo praktisch mogelijk op welke onderwerpen corporaties actie dienen te
ondernemen om de Woningwet tijdig te kunnen implementeren binnen de eigen organisatie.
In hoofdstuk twee vindt u als achtergrondinformatie een korte beschrijving van het politieke proces
zoals dat afgelopen tijd plaatsvond en de staatsrechtelijke behandeling van de wet.
Hoofdstuk drie geeft een overzicht van de aandachtspunten bij de implementatie van de wet binnen
de organisatie.
Hoofdstuk vier geeft weer welke voornaamste overgangsbepalingen in de wet zijn opgenomen
aangezien de wet halverwege het jaar in werking is getreden.
Hoofdstuk vijf geeft per onderwerp overzicht welke wetsartikelen erbij horen en welke acties er
mogelijk ondernomen dienen te worden. Dit overzicht is opgesteld op volgorde van wetsartikel. De
volgorde zegt dus niets over prioritering.
Hoofdstuk zes bevat een planning van het ministerie van BZK voor het artikelsgewijs van kracht
worden van de wet.
In hoofdstuk zeven vindt u de verdere implementatie per onderwerp. De onderwerpen uit de
Woningwet benoemen we hier in volgorde van de wet met een korte toelichting. Aangegeven wordt
welke artikelen het betreft (in de Woningwet en het BTIV).
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Begrippen
DAEB
Diensten van Algemeen Economisch Belang; Europees kader voor staatssteun, in dit geval voor
sociale huisvesting.
AMvB
Algemene Maatregel van Bestuur; algemene term. Dit is een nadere uitwerking van de wet. Waar
AMvB wordt genoemd, wordt ook BTIV 2015 bedoeld en vice versa.
BTIV 2015
Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015, dit is de specifieke AMvB m.b.t de
Woningwet. In dit stuk wordt vaak het jaartal weggelaten en er staat dus BTIV.
De minister
Daar waar in deze Routeplanner wordt gesproken over de minister, zal in veel gevallen op grond
van mandatering sprake zijn van een andere uitvoerende instantie/persoon. Denk daarbij vooral
aan de Autoriteit Woningcorporaties.
MR
Ministeriële regeling, dit is een nadere detailuitwerking van het BTIV 2015, waarbij onder andere
wordt ingegaan op cijfers/bedragen.
MG’s
Dit zijn de Ministeriële regelingen tot het moment van inwerkingtreding van de wet.
Herzieningswet/Novelle/Woningwet/herziende Woningwet
De nieuw in te voeren Woningwet, in dit stuk veelal ‘de wet’ c.q. de Woningwet genoemd.
WSW/Borgingsvoorziening
Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) is de financiële borgingsvoorziening voor de
volkshuisvestelijke investeringen onder DAEB-regime.
RvT
Raad van toezicht, ook wel Raad van Commissarissen genoemd. In dit stuk wordt, na analogie van
de wet, RvT gehanteerd.
CFV
Centraal Fonds Volkshuisvesting, financieel toezichthouder voor de toegelaten instellingen
volkshuisvesting, tot moment van inwerkingtreding van de wet. Deze gaat op in de ‘ILT nieuw’ op
het moment van inwerkingtreding van de wet. Het CFV houdt op te bestaan.
ILT (oud)
Volkshuisvestelijk toezichthouder, tot het moment van inwerkingtreding van de wet.
Autoriteit Woningcorporaties (AW) is (ILT nieuw)
Volkshuisvestelijke en financiële toezichthouder (opvolger van CFV en ILT oud), vanaf het moment
van inwerkingtreding van de Woningwet.
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Informatiecentrum (MIC)
Meld- en Informatiecentrum (MIC) van de Inspectie voor Leefomgeving en Transport. Corporaties
kunnen vragen stellen via het vragenformulier. De meest gestelde vragen zijn gepubliceerd op
rijksoverheid.nl en op website van Aedes.
www.woningwet2015.nl
Sinds 1 juli 2015 is www.woningwet2015.nl in de lucht. Ook het MIC is aan deze website gelinkt.
Deze zomer komt op de website ook de Handreiking Prestatieafspraken beschikbaar, die Mink
samen met Aedes, Woonbond en VNG laat ontwikkelen.
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2. Achtergrond: politieke ontwikkelingen
Wijziging Woningwet
Nadat er jarenlang over gedebatteerd is, is de nieuwe Woningwet werkelijkheid geworden. De
Novelle op de nieuwe Woningwet is in december 2014 door de Tweede Kamer unaniem
aangenomen In maart 2015 nam de Eerste Kamer vervolgens de herziene Woningwet aan.
Al in juli 2012 stemde de Tweede Kamer unaniem in met de toen voorliggende herziene Woningwet
(Herzieningswet) van minister Spies (CDA). Omdat het toenmalige kabinet vervolgens viel kwam
het niet tot behandeling in de Eerste Kamer. De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel opgehouden,
in afwachting van de door kabinet en Tweede Kamer aangekondigde wijzigingen. De Eerste Kamer
is immers alleen bevoegd om een wetsvoorstel goed te keuren of te verwerpen en kan er zelf geen
veranderingen in aanbrengen.
Bij aantreden van het nieuwe kabinet (Rutte-II) wijzigde de Tweede Kamer een aantal keuzes met
betrekking tot het corporatiestelsel, met als gevolg dat de Eerste Kamer om een Novelle op de
Herzieningswet vroeg.
Het nieuwe regeerakkoord (oktober 2012) en Woonakkoord (februari 2013) leidde tot nieuwe
tekstaanpassingen in de wet. Deze aanpassingen, geformuleerd in een Novelle, werden in de Eerste
Kamer gelijktijdig behandeld met de oorspronkelijke Herzieningswet en uiteindelijk gecombineerd in
een nieuw wetsvoorstel. De Tweede Kamer stemde op 11 december 2014 unaniem in met de
Novelle op de Herzieningswet.
Op 17 maart 2015 heeft de Eerste Kamer eveneens unaniem ingestemd met de nieuwe Woningwet
inclusief Novelle. Dit heeft geleid tot twee publicaties van de wet in het staatsblad, te weten: Nr.
145; de Herzieningswet en Nr. 146; De Novelle. Het meest bruikbaar en leesbaar voor het hanteren
van de wet in de dagelijkse praktijk is zodoende een geconsolideerde versie die ook ten behoeve
van de Eerste Kamer is gemaakt. In deze geconsolideerde versie zijn beide publicaties als het ware
geïntegreerd (Zie: wetten.nl – Wet- en regelgeving – Woningwet – BWBR0005181).
Wet: 1 juli van kracht
De wet is per 1 juli 2015 van kracht geworden. De artikelen van deze wet treden in werking op een
bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan
verschillend is vastgesteld. Elementen uit de wet zullen dus pas later in werking treden, denk aan
indiening van het ontwerpsplitsingsplan per 1 januari 2017. Hiertoe wordt drie keer een Ministeriële
regeling gepubliceerd. De eerste die ook is ingegaan op 1 juli is al gepubliceerd, de tweede en
derde zullen ingaan op 1 januari 2016 en 1 januari 2017.
De nieuwe Woningwet met bijbehorende Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s) en
Ministeriële regelingen vervangt de meeste bestaande wetgeving op volkshuisvestelijk gebied. Dat
zijn het BBSH en diverse MG-circulaires, waaronder: Beleidsregels gebruik financiële derivaten,
Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen
volkshuisvesting, beleidsregels beleggingen, verkoopregelingen (MG 2013-02).
Andere relevante wet- en regelgeving zoals de Huisvestingswet, het Burgerlijk Wetboek, Wet op het
Overleg Huurders Verhuurder blijft daarnaast wel van kracht.
Voor de volledigheid: de Woningwet heeft enkele bepalingen in Boek 2 van het BW – met name
over verenigingen en de jaarrekening – buiten toepassing verklaard.
AMvB/BTIV
Een groot aantal artikelen/onderwerpen uit de Woningwet wordt nader uitgewerkt in een Algemene
Maatregel van Bestuur (AMvB). Een AMvB is een besluit van de regering, waarin de inhoud van een
wet nader is uitgewerkt en waarbij de Tweede en Eerste Kamer normaliter niet zijn betrokken. Een
AMvB wordt vastgelegd in de vorm van een Koninklijk Besluit. In dit geval het Besluit toegelaten
instellingen volkshuisvesting (BTIV) 2015. Het BTIV is op vrijdag 19 juni 2015 gepubliceerd, nadat
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eerder al een conceptversie was gepubliceerd. Dit concept is in het voorjaar besproken in Tweede
en Eerste Kamer en vervolgens voor advies voorgelegd aan de Raad van State. Nadat de Raad van
State in juni haar advies had uitgebracht is vervolgens het definitieve besluit naar buiten gebracht.
Hierbij heeft de minister ook gereageerd op de adviezen van de Raad van State. Uiteindelijk is het
BTIV dus op een aantal belangrijke punten gewijzigd ten opzichte van het concept1. Zo zijn er naar
aanleiding van door de Tweede Kamer aangenomen moties wijzigingen aangebracht in de
formule(s) voor de bepaling van overcompensatie, is de verplichting tot het passend toewijzen
versneld, is het maximumbedrag voor leefbaarheidsuitgaven verhoogd, is het verplicht geworden
om een treasurystatuut voor te leggen aan de minister alsook m.b.t. een aantal andere zaken. Een
motie van de Eerste Kamer waarin zij ook pleit voor een uitzondering op de markttoets voor
bestaand corporatiebezit op erfpachtgrond, is door de minister niet overgenomen.
Ministeriële regeling (MR)
Het BTIV is voorzien van een uitgebreide Nota van toelichting. Het BTIV verwijst daarnaast
regelmatig terug naar de Herzieningswet, alsook naar een Ministeriële regeling (MR). Een MR is
vaak een verdere uitwerking van een AMvB. Een ander verschil tussen AMvB en MR is dat een AMvB
in de Ministerraad wordt besproken en advies van de Raad van State nodig heeft en een MR niet.
Diezelfde Raad van State heeft bij de advisering op het BTIV dan ook wel gesteld dat er betrekkelijk
veel belangwekkende zaken per MR geregeld worden die ook middels wet of AMvB geregeld hadden
moeten worden. Er volgen dus nog twee (pakketten met) MR’s, waarmee de ongeveer 70
verwijzingen naar zaken die in een MR uitgewerkt dienen te worden uiteindelijk allen zijn ingevuld.

1

LET OP: Niet alleen is het BTIV 2015 inhoudelijk gewijzigd ten opzichte van het concept van eerder dit jaar
(waarop de eerste versie van de routeplanner was gebaseerd) , door de toevoeging van een aantal artikelen is
ook de nummering van de artikelen in het BTIV 2015 gewijzigd ten opzichte van het concept.
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Documenten Herzieningswet/nieuwe Woningwet/Novelle
Deze documenten zijn relevant voor de Woningwet. U vindt ze ook in ons dossier Woningwet in de
praktijk.
De Woningwet:
1.

Woningwet:

wetten.nl – Wet- en regelgeving – Woningwet –
BWBR0005181

2.

Ministeriële regeling:

wetten.nl – Wet- en regelgeving – Regeling toegelaten
instellingen volkshuisvesting 2015 – BWBR0036709

3.

Advies RvS:

Advisering Raad van State m.b.t. BTIV.

4.

Circulaire Woningwet 2015:

Circulaire Woningwet 2015

5.

Koninklijk Besluit:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2015-232.html

Hierboven vindt u de documenten die relevant zijn voor de Woningwet. U vindt deze documenten in
het dossier Woningwet in de praktijk bij de Routeplanner. Met Ctrl + klik komt u rechtstreeks in het
desbetreffende document. Hieronder worden de documenten toegelicht.
De Woningwet
De Woningwet bestaat uit de Herzieningswet samen met de Novelle. Beiden zijn in één document
aangeboden aan de Eerste Kamer (die zelf geen wijzigingen kon doorvoeren), dat is de meest
recente versie en daarin zijn ook de drie nota’s van wijzigingen verwerkt evenals de door de
Tweede Kamer aangenomen amendementen. De artikelen vormen de basis van de wet. Vervolgens
zijn deze voorzien van een artikelsgewijze toelichting (zie document 2). Dit betreft dus de
geconsolideerde versie van zowel de door de Eerste Kamer aangenomen Herzieningswet (publicatie
staatblad 2015 nr. 145), als de Novelle (publicatie staatsblad 2015 nr. 146). Deze twee zijn
hiermee dus in feite opgeteld waardoor u in één keer de wet leest die voor corporaties geldt.
AMvB/BTIV: Tweede-Kamerbehandeling
Het ministerie van BZK publiceerde op 19 juni 2015 de definitieve versie van het Besluit toegelaten
instellingen volkshuisvesting 2015 (BTIV). Het BTIV is een Algemene Maatregel van Bestuur
(AMvB): een regeringsbesluit waarin details voor de uitvoering van een wet zijn vastgelegd. Dit is
dus de verdere uitwerking van de wet met meer duidelijkheid over wat er van een corporatie
verwacht wordt. Waar de wet door de vele wijzigingen door het Kabinet en amendementen van de
Kamer geen bruikbaar zelfstandig leesbare toelichting meer kent, heeft het BTIV dat wel. Gewoon
op het daadwerkelijk geldende en uiteindelijk aangenomen amendement. Daarom is het aan te
bevelen ook die te lezen.
Ministeriële regelingen
Ook het BTIV kent nog altijd veel verwijzingen naar lagere wetgeving. Dit zijn Ministeriële
regelingen (MR’s). Deze MR’s worden in drie etappes uitgewerkt. De eerste MR bevat de uitwerking
van de wet die al per 1 juli 2015 van kracht is. Later wordt nog een verdere uitwerking per MR
gepubliceerd van elementen die per 1 januari 2016 van kracht zijn en elementen die per 1 januari
2017 van kracht zijn. Deze eerste MR bevat ook een toelichting op de artikelnummers. Ook zitten
hier een aantal bruikbare bijlages bij, zoals t.b.v. het hanteren van de verplichting tot passend
toewijzen (bijlage 1) en het waarderingshandboek (bijlage 2) t.b.v. de bepaling van de
marktwaarde voor de verslaglegging.
Advisering Raad van State m.b.t. BTIV
Voordat het BTIV is gepubliceerd heeft ook de Raad van State (RvS) zich erover gebogen. De RvS
heeft op een aantal punten geadviseerd veranderingen te maken, het Kabinet heeft dit voor een
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deel overgenomen. Het advies van de RvS en de reactie daarop van het Kabinet geeft een goed
beeld van de gedachte achter wet en regelgeving. Ook hiervan is het voordeel dat het gaat over
wetsteksten zoals die uiteindelijk gelden en het in die zin dus geen achterhaalde informatie bevat.
Ook hiervan is door de RvS een beknopte samenvatting gemaakt.
Circulaire Woningwet 2015.
Op 24 juni 2015 heeft de minister nog een zogenaamde ‘circulaire’ verstuurd. Hierin wordt
kernachtig samengevat wat er per 1 juli 2015 verandert. Ook wordt er middels deze circulaire voor
gezorgd dat een aantal, dat op grond van het BBSH tot stand waren gekomen zijn ingetrokken,
deze zijn per 1 juli immers vervangen door het hierboven genoemde pakket aan wet- en
regelgeving.
Koninklijk besluit
Op 16 juni 2015, is bij Koninklijk besluit bepaald wanneer een aantal bepalingen, opgenomen in de
Woningwet, in werking treden. Denk aan de wijziging datum jaarverslag gereed van 1 juli naar
1 mei, regionalisering, in werking treden geschillencommissie t.a.v. prestatieafspraken etc.
Overige naslagwerken (op onderdelen verouderd)
Om goed inzicht in de politieke discussies te krijgen vindt u hieronder nog wat verdere
achtergrondinformatie over de wet, gedurende de parlementaire behandeling. In het stuk zelf zijn
links naar de desbetreffende stukken ingevoegd.
Artikelsgewijze toelichting Novelle en Memorie van Toelichting
Deze toelichting is opgenomen in de versie van de Novelle die naar de Tweede Kamer is verzonden
en licht wetsartikelen nader toe. Deze sluit dus, ingegeven door wijzingen gedurende de
Kamerbehandeling, niet goed aan op de uiteindelijk aangenomen wet (ook niet wat betreft
artikelnummers). Om de Novelle toegankelijk te maken voor de leden van de Tweede Kamer, is ook
een Memorie van Toelichting opgesteld die de beoogde bedoeling van de Novelle schetst. Deze
Memorie van Toelichting (MvT) en de artikelsgewijze toelichting is tegelijk met de Novelle
aangeboden aan de Tweede Kamer. Nogmaals, Let op: De wijzigingen en amendementen naar
aanleiding van het debat in de Tweede Kamer worden naderhand niet meer verwerkt in de MvT.
Nota’s van wijziging op Novelle (driemaal)
Naar aanleiding van het Tweede Kamerdebat werden in de Novelle nog enkele wijzigingen
doorgevoerd. De Memorie van Toelichting wordt hier echter niet meer op aangepast. Tijdens de
Tweede-Kamerbehandeling zijn in totaal drie nota`s van wijziging doorgevoerd (de 1e, 2e en 3e)
Aangenomen Amendementen bij behandeling wet
Tijdens de behandeling van de wet zijn er een aantal amendementen aangenomen, deze zijn dus
uiteindelijk in de wet verwerkt. De toelichting op dit wetsartikel is hierdoor alleen bij deze
amendementen te vinden. Middels de Nota van toelichting bij Novelle, de toelichtingen bij de nota’s
van wijziging en deze amendementen zou daardoor op elk artikel een toelichting te vinden moeten
zijn.
Ook zijn van de Kamerdebatten verslagen gemaakt (de zogenaamde Handelingen) die eveneens
onderdeel vormen van de wet. Deze laten we hier achterwege, hetzelfde geldt voor de schriftelijke
vragenrondes die zowel tijdens de behandeling van de wet, als na de publicatie van de
aanbevelingen van de parlementaire enquête, als naar aanleiding van het concept-BTIV, tot vele
vragen en antwoorden heeft geleid. De meeste van deze stukken zijn te vinden via de website van
de Tweede Kamer (zoeken op ‘33966’ geeft de behandeling van de Novelle weer). De relevante
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vragen en antwoorden zijn zo veel mogelijk verwerkt in ons document vragen en antwoorden dat te
vinden is in het dossier Woningwet in de praktijk op Aedes.nl.
In dit dossier vindt u ook een samenvatting van de Woningwet/BTIV op hoofdlijnen. Deze (20-22015) is gebaseerd op de integrale wettekst van de Woningwet, voordat het BTIV was gepubliceerd.
Ten tijde van publicatie van deze versie van de Routeplanner was deze nog niet geactualiseerd. Ook
dit zal echter snel gebeuren.

Woningwet
WSWdeelnemersreglement

(Herzieningswet en Novelle)

Autoriteit
Woningcorporaties

BTIV 2015
Reparatiewetgeving
vanaf 2016?
Ministeriële regeling
(1 juli 2015, 1 jan 2016 en
1 jan 2017)
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3. Aan de slag: iedere afdeling is aan zet
Het invoeren van de Woningwet vraagt om (strategische) keuzes. Mede afhankelijk van deze keuzes
zullen veel aanpassingen nodig zijn in processen, automatisering en informatievoorziening, in uw
hele organisatie, op alle niveaus. Sterker nog, het zou kunnen betekenen dat uw organisatie op
onderdelen een verandering ondergaat. Tegelijkertijd moeten ook huurdersorganisaties, gemeenten
en andere samenwerkingspartners op de hoogte worden gebracht van alle veranderingen. De
implementatie van verschillende onderwerpen zal dan ook vaak meerdere afdelingen raken.
Hieronder vindt u een schematische voorstelling van het bovenstaande. Dit is een beeld op
hoofdlijnen, er is geen sprake van een complete weergave van onderwerpen.

Bron schema: Finance Ideas
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Hoe organiseer je het?
De aard van de wijzigingen en de hoeveelheid ervan vraagt om een gecoördineerde aanpak met
veel bestuurlijke aandacht. Veel van de impact hangt ook af van de omvang van de corporatie en
de te maken (strategische) keuzes en benodigde acties. Hoe dit binnen de corporatie
organisatorisch het beste vorm te geven is hier niet verder in te vullen. Zo zou u kunnen kiezen
voor een programmatische aanpak, een projectmatige aanpak, uitvoering in de lijn of een
combinatie daarvan.
Daarbij is het aan te raden om de samenwerking te zoeken met andere corporaties.
Het is raadzaam om voor de hele implementatie een projectleider/programmamanager hiervoor vrij
te maken. De projectleider/programmamanager behoudt het totaaloverzicht, zowel in relatie tot de
wet als in relatie tot andere onderwerpen. De projectleider/programmamanager heeft korte lijnen
met het bestuur/managers. Hij bewaakt de voortgang van de implementatie van de verschillende
onderdelen in relatie tot de wet. Daarnaast maakt hij inzichtelijk welke middelen benodigd zijn en
op het moment dat deze middelen ontbreken, rapporteert hij richting bestuur/manager.
Samenwerkingsverbanden
Diverse corporaties zoeken de samenwerking op met andere corporaties. Binnen deze
samenwerking blijft elke corporatie zelf verantwoordelijk voor goede invoering.
Samenwerkingsverbanden kunnen de implementatie op punten ondersteunen door kennis te delen
en van elkaar te leren. Door krachten te bundelen kan sneller een grotere groep worden
geïnformeerd.
De Vernieuwde Stad bijvoorbeeld heeft vanuit haar 25 aangesloten corporaties een werkgroep
opgericht bestaande uit projectleiders/programmamanagers implementatie waarin onderwerpen uit
de Woningwet nader worden uitgewerkt en bediscussieerd. Ook in Brabant hebben negen
corporaties een samenwerkingsverband (Lente) waar implementatieplannen en vragen over de
Woningwet aan elkaar voor worden gelegd en gezamenlijk de RvT’s van alle corporaties worden
voorgelicht. WoON Twente zoekt de samenwerking op thema’s als informatieverstrekking aan de
RvT’s, de passendheidstoets, keuzes bij de waardering op marktwaarde en het informeren van
huurdersorganisaties.
Tijdens projectbijeenkomsten was flexibiliteit een sleutelbegrip. Dat is wat er gevraagd wordt van
de organisatie, immers met regelmaat ontstaan er nieuwe inzichten en wordt er meer bekend van
de praktische uitwerking van het een en ander.
Daarnaast is het aan te bevelen om de samenwerking op te zoeken met andere partijen, zoals
gemeenten, huurdersorganisaties en zorgpartijen.
Woningwet is leidend!
Zoals hierboven is aangegeven, zijn diverse werkwijzen mogelijk. Welke werkwijze u als corporatie
kiest, de wet blijft leidend. Wees er zeker van dat alle onderdelen uit de wet (inclusief BTIV 2015 en
MR’s) zijn ingevoerd binnen de organisatie.
Samenhang met andere projecten
De implementatie van de wet zal andere projecten en processen die binnen de corporatie lopen,
beïnvloeden. Denk primair aan onderwerpen die vragen om het maken van strategische keuzes.
Maar het kan ook andere trajecten raken zoals bijvoorbeeld de implementatie van een nieuw
automatiseringstraject of het begrotingsproces.
Verstandig is dan ook om te inventariseren, bijvoorbeeld aan de hand van de bestaande
begrotingscyclus, beleidscyclus, jaarplannen en dergelijke, welke andere projecten mogelijk
beïnvloed worden. Het is van belang dat de begeleiders van de diverse trajecten zich bewust zijn
van de samenhang op inhoud en dat hier afstemming over plaatsvindt.
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Aandachtsgebieden bij elk onderwerp
Bij elk onderwerp is het verstandig om op basis van onderstaande lijst een eerste quickscan te
maken met welke elementen u bij de implementatie te maken krijgt:


keuzes: strategie/beleid/kaders (bestaand/nieuw);



processen/besluitvormingsprocedure (management/directie/RvT);



registratie/vastlegging: primair systeem;



administratie;



automatisering;



control/compliance;



verslaglegging: begroting en verantwoording;



klantencontact;



organisatiestructuur;



externe afstemming (communicatie/afspraken/besluitvorming):
huurdersorganisaties/gemeenten/regio’s;



interne afstemming (communicatie/andere projecten);



andere disciplines (bijvoorbeeld beleid/financieel/fiscaal/juridisch/klant(contact)
/volkshuisvestelijk) betrekken en/of informeren.
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4. Overgang naar de nieuwe regelgeving
Op 1 juli 2015 is de Woningwet in werking getreden. Omdat dit halverwege het boekjaar van
corporaties is, zijn er een aantal overgangsmaatregelen in de wet opgenomen. De voornaamste
overgangsmaatregelen zijn:


verslaglegging 2015: de verslaglegging over 2015 verloopt nog volgens het Besluit beheer
sociale huursector (BBSH)2. Dit betekent ook dat corporaties niet voor 1 juli 2015 hun
voornemens (welke als basis dienen voor de begroting en dPi) aan gemeenten moeten sturen,
maar pas per 1 november 2015. Wel is opgenomen dat de voornemens en eventuele afspraken
per 15 december 2015 moeten worden ingediend (in plaats van 1 februari volgens het oude
BBSH).



Rol huurdersorganisatie bij prestatieafspraken: de huurdersorganisatie is al vanaf 1 juli
2015 een volwaardige partner bij het maken van prestatieafspraken. Het bod dat corporaties
op 1 november 2015 doen en de uitnodiging om deel te nemen aan gesprekken over
prestatieafspraken zullen daarom aan de huurdersorganisatie verstuurd moeten worden.



Start cyclus prestatieafspraken: de nieuwe cyclus voor prestatieafspraken start in 2016.
Van corporaties wordt verwacht dat zij bij hun bod op de woonvisie de periodiek door de
minister voor Wonen genoemde prioriteiten betrekken (art. 39 BTIV). Gemeenten kunnen in
hun woonvisie opnemen hoe zij willen dat invulling gegeven wordt aan hun wensen en
prioriteiten.



Geschilbeslechting bij prestatieafspraken: vanaf 1 juli 2016 kunnen geschillen over het
niet komen tot prestatieafspraken aan de minister worden voorgelegd. De minister laat een
tripartite adviescommissie advies uitbrengen over het geschil.



Waardering op marktwaarde: ook de waardering op marktwaarde is nog niet direct
verplicht per 1 juli 2015. Wel wordt deze opgevraagd in de dVi over 2015. Waardering op
marktwaarde zal voor het eerst plaatsvinden over het jaar 2016 (startbalans 2016). De
methodiek van marktwaardering is bij Ministeriële regeling gepubliceerd per 1 juli 2015. De te
hanteren parameters voor marktwaardering worden in oktober 2015 geactualiseerd, zodat de
methode geijkt is met transactiegegevens uit dit jaar.



Aanpassen statuten: corporaties hebben op grond van het overgangsrecht anderhalf jaar de
tijd om hun organisatie en statuten aan te passen aan de nieuwe wet. Dit geldt ook voor het
opstellen van het treasurystatuut. Corporaties zullen het treasurystatuut aan de toezichthouder
ter goedkeuring moeten voorleggen. Zolang dit niet is gebeurd, gelden de beleidsregels
derivaten en beleggingen, zoals die nu onder het BBSH gelden. Deze lopen nog door tot het
moment dat de Autoriteit Woningcorporaties (Autoriteit) het treasurystatuut goedkeurt.



Scheidingsvoorstel: corporaties hebben tot 1 januari 2017 de tijd voor het indienen van een
ontwerpvoorstel voor de scheiding. Dit ontwerpvoorstel dient de strategische uitgangspunten
te omvatten, waaronder de verdeling van bezit in DAEB en niet- DAEB. Uiterlijk 1 mei 2017
dient op basis van de goedgekeurde jaarrekening een definitief scheidingsvoorstel ingediend te
worden. De scheiding zelf vindt daadwerkelijk plaats per 1 januari volgend op het besluit van
de Autoriteit.



Indiening voorstel woningmarktregio: gemeenten kunnen vanaf 1 januari 2016 een
voorstel voor een woningmarktregio doen. Resultaat is dat elke corporatie één regio als
kernwerkgebied krijgt. Buiten dat gebied mag geen uitbreidingsnieuwbouw plaatsvinden, tenzij
voor deze regio ontheffing wordt verleend. Bestaand bezit mag wel behouden worden en het
slopen en ter plaatse nieuw bouwen van woningen blijft toegestaan. Indien niet alle gemeenten

2

Het BBSH is weliswaar komen te vervallen per 1 juli 2015, maar voor wat betreft de verslaglegging over het
gehele jaar 2015 geldt het BBSH nog wel.
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op die datum deel uitmaken van een voorstel voor een werkgebied, dan zal de minister de
werkgebieden bepalen. Uitgangspunt vormen in dat geval de reeds ingediende aanvragen.
Wat gaat er wel direct in per 1 juli:


Autoriteit Woningcorporaties: per 1 juli 2015 gaat de Autoriteit Woningcorporaties
(Autoriteit) formeel van start. De Autoriteit wordt ondergebracht bij de Inspectie Leefomgeving
en Transport. Meer informatie vindt u op www.ilent.nl/autoriteitwoningcorporaties.



Bepalingen met betrekking tot financiële instellingen: per 1 juli 2015 geldt direct een
aantal bepalingen gericht op financiële instellingen. Er mogen alleen middelen worden
aangetrokken bij aangewezen instellingen (banken, verzekeraars) en er mogen geen nieuwe
garanties/leningen aan dochters/deelnemingen worden verstrekt.



Tijdelijk verhoogde inkomensgrens: per 1 juli kan direct worden uitgegaan van de tijdelijk
hogere inkomensgrens (38.950 euro) voor het toewijzen van sociale huurwoningen.
Corporaties moeten ten minste 90 procent van de vrijkomende sociale huurwoningen toewijzen
aan de doelgroep. Hiervan moet ten minste 80 procent worden toegewezen aan huishoudens
met een inkomen tot 34.911 euro (prijspeil 2015). Het overige deel kan tot en met 2020
worden toegewezen aan huishoudens met een inkomen tot 38.950 euro (prijspeil 2015).
Maximaal 10 procent van alle toewijzingen mag de toegelaten instelling doen aan huishoudens
met een hoger inkomen, rekening houdend met de geldende voorrangsregels en de geldende
huisvestingsverordening.

Andere belangrijke elementen die per 1 juli 2015 ingaan zijn o.a.:


voorafgaande goedkeuring door de RvT van grote investeringen (hoger dan 3 miljoen euro);



een geschiktheids- en betrouwbaarheidstoets bij bestuurders en leden van de RvT;



voorafgaande goedkeuring voor het aangaan van verbindingen door de Autoriteit;



een sterkere rol van de huurdersorganisaties bij het aangaan van verbindingen en
instemmingsrecht bij fusies van toegelaten instellingen;



verbod op het afgeven van nieuwe garanties/leningen voor verbindingen/deelnemingen;



de markttoets waar het gaat om nieuwe, nog niet voorgenomen niet-DAEB- investeringen
wanneer er sprake is van geen eigen grond;



corporaties dienen zich verplicht vierjaarlijks te laten visiteren. De Stichting Visitatie
Woningcorporaties Nederland (SVWN) zal daartoe deskundige instanties aanwijzen.

In oktober 2015 zullen de volgende zaken per Ministeriële regeling worden vastgesteld. Deze treden
op 1 januari 2016 in werking:


voorschriften aan de jaarrekening en inrichting van de verantwoordinginformatie (dVi);



formats voor de door de accountant op te stellen stukken;



voorschriften bepaling investeringscapaciteit;



voorschriften omtrent scheiding en splitsing.

Intrekken bestaande MG-circulaires


Met de inwerkingtreding van de wet zullen de bestaande circulaires op grond van het BBSH
worden ingetrokken.



Ook worden de Beleidsregels gebruik financiële derivaten door toegelaten instellingen
volkshuisvesting en de Beleidsregels verantwoord beleggen door toegelaten instellingen
volkshuisvesting, ingetrokken.



Voor toegelaten instellingen die voor hun treasurystatuut nog geen goedkeuring hebben gehad
van de Autoriteit, blijven de beleidsregels van toepassing.

Zie ook MR: Artikelen 44 tot en met 48.
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5. Routeplanner op hoofdlijnen
Hier volgt een overzicht van de grote onderwerpen die in de Woningwet, het BTIV en de MR worden
uitgewerkt. Dit overzicht is genummerd op volgorde van wettekst, dus niet op volgorde van
prioritering.
Dit overzicht kan u vanuit een helicopterview helpen met de verdere implementatie. Het is een lijst
van 21 onderwerpen die in samenhang kort worden weergegeven. Vervolgens zijn de overige
onderwerpen weergegeven in een tabel met wettelijke bepalingen.
Speciale aandacht vragen we voor onderdeel 14: keuze administratieve scheiding/juridische
splitsing. Omdat dit onderdeel grote impact kan hebben op de bedrijfsvoering van een corporatie
wordt deze in bijlage 1 verder uitgediept.
Vereniging
Voor corporaties met de verenigingsvorm verandert met de Woningwet een aantal regels voor het
benoemen van het bestuur en de RvT. Zo mag straks alleen de RvT nog het bestuur benoemen. Kijk
voor meer informatie in de handreiking op Aedes.nl.
Verlicht regime
Corporaties met een kleine DAEB-portefeuille kunnen mogelijk vallen onder het verlichte regime. De
desbetreffende corporatie hoeft dan geen vermogensscheiding door te voeren en er kan worden
volstaan met een scheiding van baten en lasten. De corporatie moet dan wel voldoen aan de
volgende voorwaarden:


de gemiddelde jaaromzet over 2 boekjaren is lager dan 30 miljoen euro huuromzet en;



de omzet uit niet-DAEB-activiteiten is maximaal 5 procent van de totale jaaromzet en;



de niet-DAEB-investeringen in elk boekjaar zijn maximaal 10 procent van de totale
investeringen.

In dit geval is dus geen sprake van aparte balansen voor de DAEB-tak en de niet-DAEB-tak, omdat
er geen aparte takken worden onderscheiden. Wel moeten de kosten en opbrengsten (baten en
lasten) van de DAEB-activiteiten worden onderscheiden van de kosten en opbrengsten van de nietDAEB-activiteiten. Dit kan op basis van een kosten-verdeelstaat.
Net als bij een voorstel tot vermogensscheiding moet de wijze waarop de corporatie voornemens is
de baten-lastenscheiding vorm te geven, ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Autoriteit. In
dit voorstel dient tegelijkertijd een vrijstelling voor administratieve of juridische splitsing te worden
aangevraagd. Verder zijn door het ontbreken van een vermogensscheiding bij deze corporatie eigen
middelen in principe vrij inzetbaar voor DAEB- dan wel niet-DAEB-activiteiten. Interne financiering
en de daarvoor benodigde opbouw van een voorziening uit verkoopopbrengsten, is bij deze
corporatie dus niet aan de orde. Ook liberalisering van een huurwoning leidt bij deze corporatie niet
tot ‘overheveling’ naar de niet-DAEB-tak omdat er geen aparte takken zijn. Wel blijft de regelgeving
over overcompensatie onverminderd van kracht. De berekening hiervan vindt plaats op basis van
de staat van baten en lasten. Ook blijft de markttoets van kracht bij niet-DAEB-activiteiten, inclusief
rendementseisen, echter het gedeelte van externe financiering komt te vervallen.
Overigens is het facultatief overdragen van te liberaliseren woningen als niet-DAEB niet van
toepassing, aangezien er geen sprake is van een scheiding. De geliberaliseerde woningen worden
dan in de kostentoedeling opgenomen als niet-DAEB-activiteiten. Alle woningen met een
gereguleerd huurcontract (waaronder alle te liberaliseren woningen) worden opgenomen als nietDAEB-activiteiten.
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BTIV: artikel 64.
NvT BTIV: 2.1 en 4.5.2 en 4.5.5.
Het gebied van de volkshuisvesting
In artikel 45 van de wet wordt beschreven wat Toegelaten Instellingen (corporaties) en de met haar
verbonden ondernemingen3 mogen doen in het kader van de volkshuisvesting. Voor wat betreft de
verbonden ondernemingen geldt onder meer niet de eis dat de werkzaamheden moeten worden
verricht in een gebied waar de toegelaten instelling bezit heeft. Vervolgens wordt in artikel 47 van
de wet het gebied van de DAEB toegelicht, wat daar niet onder valt is dan ook niet-DAEB (mits deze
werkzaamheden tot het gebied van de volkshuisvesting behoren). Artikel 45 tot en met 47 van de
wet bepalen dan ook wat de kerntaak en de doelgroep is van de corporaties (lees toegelaten
instellingen). Deze wetsartikelen zijn dan ook de kapstok voor heel veel wettelijke bepalingen. Deze
artikelen worden nader uitgewerkt in het BTIV 2015, te weten in de artikelen
Verstandig is dan ook om eerst te toetsen hoe alle huidige werkzaamheden zich verhouden tot deze
artikelen en hoe ze in dit kader gelabeld worden, dit gaat verder dan woningen alleen. Denk aan:
dienstverlening aan derden, bedrijfsonroerendgoed (BOG), warmte-/koude opslaginstallaties
(WKO), etc.
Aangezien maatschappelijk vastgoed en leefbaarheid hier belangrijke onderdelen van zijn, worden
zij uitgewerkt in de hoofdpunten.
Herzieningswet: 45 en 47
BTIV 2015: 46 tot en met 53 + Bijlage 3 en 4
NvT BTIV: 3.1 tot en met 3.6
Prioritering/ Staat van de Volkshuisvesting
De minister stuurt jaarlijks een Staat van de Volkshuisvesting naar de Tweede Kamer. Doel:
corporaties gaan zich weer richten op hun kerntaak, aldus de Minister. Hierin besteedt hij onder
meer aandacht aan de prioriteiten vanuit het Rijk. Het betreft prioriteiten voor een periode van vier
jaar die in die periode aandacht krijgen in de verantwoording en waarvan de minister verwacht dat
partijen er lokaal ook afspraken over willen maken. Sommige prioriteiten, bijvoorbeeld
verduurzaming van de woningvoorraad, kunnen een langere periode bestrijken dan 4 jaar
(eventueel met bijstellingen). Daarnaast kunnen corporaties, gemeenten en bewonersorganisaties
op lokaal niveau aanvullende prioriteiten benoemen.
De thema’s die met voorrang aan de orde komen in de periode 2016 tot en met 2019 zijn:


Betaalbaarheid en beschikbaarheid voor de doelgroep.



Realiseren van een energiezuinige sociale huurwoningvoorraad conform de afspraken in het
Nationaal Energieakkoord en het Convenant Energiebesparing Huursector.



Huisvesten van urgente doelgroepen.



Realiseren van wonen met zorg en ouderenhuisvesting i.v.m. langer zelfstandig wonen.

De eerste Staat van de Volkshuisvesting zal in februari 2016 naar de Kamer worden gestuurd. Dit
betreft een nulmeting, aangezien de vier thema’s pas vanaf 2016 in het beleid daadwerkelijk
geborgd zullen zijn.

3

De definitie van verbonden onderneming is opgenomen in artikel 1 lid 2 Woningwet.
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Staat van de Woningmarkt
Naast de Staat van de Volkshuisvesting wordt op verzoek van de Kamer ook een jaarlijkse de Staat
van de Woningmarkt in oktober aan de Kamer aangeboden. Hoewel er samenhangen zijn, zal de
Staat van de Volkshuisvesting als perspectief hebben het functioneren en presteren van het
corporatiestelsel, terwijl de Staat van de Woningmarkt het functioneren van de woningmarkt
integraal benadert.
Kosten toezicht
De kosten van de diensten en activiteiten die met het toezicht zijn gemoeid komen voor rekening
van de sector.4 In artikel 121 van het BTIV is de doorberekening uitgewerkt. De te maken kosten
voor adequaat toezicht worden door de minister jaarlijks in de begroting bekendgemaakt en dienen
dus goedgekeurd te worden door het parlement. Net als bij de heffing voor sanerings- en
projectsteun wordt de helft van de heffing omgeslagen naar rato van het aantal woongelegenheden
en de andere helft naar rato van de totale WOZ-waarde.
Wanneer er specifieke sanctie-instrumenten (zoals het aanstellen van een toezichthouder) worden
ingezet bij een corporatie, moet deze zelf de bijkomende kosten betalen.
BTIV:

Artikel 121

NvT BTIV:

5.7 Berekeningsgrondslag toezicht

Kengetal volkshuisvestelijke capaciteit
Voor het komen tot afgewogen prestatieafspraken moeten huurders en gemeenten inzicht (kunnen)
hebben in de financiële armslag van de desbetreffende corporaties. Daarbij kan een afweging
worden gemaakt tussen het inzetten van middelen voor betaalbaarheid en investeringen in
onderhoud en nieuwbouw. Daarvoor hebben de partijen meerdere informatiebronnen tot hun
beschikking waaronder het kengetal volkshuisvestelijke capaciteit. Deze zal jaarlijks aan de lokale
partijen (zowel gemeenten als bewonersorganisaties) ter beschikking worden gesteld, waarmee zij
een indicatie krijgen van de mogelijke extra ruimte voor volkshuisvestelijke inspanningen van
corporaties. Gemeenten en bewonersorganisaties mogen op basis van dit kengetal een reëel bod
van de toegelaten instelling verwachten. Aan het kengetal zelf kunnen geen rechten of
verplichtingen worden ontleend, op grond waarvan partijen een geschil over het niet komen tot
prestatieafspraken kunnen melden. In 2015 zal de berekening uiterlijk voor 1 november
beschikbaar zijn.
Daarnaast krijgen gemeenten en huurders (standaard-)informatie van het WSW en de Autoriteit
Woningcorporaties (zoals de financiële toezichtbeoordeling). Ook werkt Aedes aan een
‘transparantietool’. Deze tool, die gemeenten en huurders inzicht verschaft in de financiële
effecten bij beleidskeuzes inzake huurontwikkeling, onderhoud en investeringen, is naar
verwachting in het najaar van 2015 beschikbaar.
BTIV 2015: artikel 38
NvT BTIV 2015: 6.4.
Overgangsrecht -> aanvang met werkzaamheden, niet-DAEB
Werkzaamheden die de corporatie is begonnen, of waarvan de aanvang is beoogd, voordat de
Woningwet in werking is getreden, hoeven niet de gehele markttoets5 te doorlopen. Via de

4

In de brief van de Autoriteit van 29 juni 2015 aan alle corporaties wordt onder het kopje ‘Bijdrageheffing Aw
2015’ voor de tweede helft van 2015 een bedrag van 3 tot 4 euro per woongelegenheid genoemd.
5
Dus ook niet de financiële en de rendementstoets
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markttoets toetst een gemeente of een door een corporatie voorgenomen niet-DAEB-activiteit
(maar wél op het terrein van de volkshuisvesting) door een marktpartij ondernomen zou kunnen
worden. Als de corporatie kan aantonen dat er reeds aanvang is gemaakt met de niet-DAEBactiviteiten, hoeft de markttoets (voor wat betreft dit onderdeel) niet te worden uitgevoerd. Dit
moet blijken uit:
Een aanvraag voor een omgevingsvergunning, die is gedaan vóór inwerkingtreding van de wet



(dus vóór 1 juli 2015).
Een reeds verleende omgevingsvergunning, mits binnen de in de omgevingsvergunning



genoemde termijn, is gestart met de werkzaamheden6.
Een schriftelijke overeenkomst, ondertekend voor 1 juli 2015, waaruit blijkt dat binnen twee



jaar aanvang wordt gemaakt met de werkzaamheden.
De genoemde termijnen kunnen met maximaal 5 jaar worden verlengd, mits de corporatie
aannemelijk kan maken dat dit noodzakelijk is.
Woningwet:

Artikel: 21a, 41c, 44c, 45, 47

BTIV 2015:

Artikel 17 (stukken aanvang werkzaamheden) en artikelen 41 tot en met 45
(markttoets)

MR:

Artikel: 5

Toelichting MR: Artikel: 5
Voorgenomen werkzaamheden voor 2016
In de Woningwet staat dat corporaties de voorgenomen werkzaamheden voor 1 juli aan gemeenten
en huurdersorganisaties moeten voorleggen. In 2015 (uitzonderingsjaar) moet dat uiterlijk voor 1
november van dat jaar. Deze verplichting alsook de verplichting tot het maken van
prestatieafspraken, geldt niet indien de gemeente geen woonvisie/volkshuisvestingsbeleid heeft
opgesteld. Corporaties zullen het overzicht van voorgenomen werkzaamheden (dPi) vervolgens voor
15 december 2015 bij de Autoriteit moeten indienen. In 2016 verlopen de indieningtermijnen
geheel volgens de Woningwet.
Voor 2015 is het niet reëel te veronderstellen dat in alle gevallen de voornemens die op 1
november worden ingediend bij gemeente en huurdersorganisaties, in alle gevallen op 15 december
resulteren in gedetailleerde prestatieafspraken. Vandaar is het in 2015 niet mogelijk geschillen voor
te leggen aan de Minister. De artikelen 44 lid 4, 5 en 6 van de Woningwet zullen dan ook pas per 1
juli 2016 in werking treden.
Woningwet:

Artikel 44

BTIV 2015:

Artikel 40

NvT BTIV 2015 6.1.
Overzichtstabel onderwerpen en artikels
Hieronder een tabel met de onderwerpen die vervolgens nader zullen worden toegelicht. Daar waar
bij Nr Alg. staat zijn de onderwerpen hierboven terug te vinden.
Nr

Onderwerp

Alg.

Verlicht regime

Alg.

Het gebied van de

Woningwet

BTIV

NvT BTIV

64

2.1, 4.5.2,
4.5.5

45, 47

46 t/m 53 +

volkshuisvesting
6

Bijlage 3 en 4

Zie artikel 2.33 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO)

22

3.1 t/m 3.6

MR

Alg.

Kosten Toezicht

121

5.7

Alg.

Kengetal volkshuisvestelijke

38

6.4

capaciteit
Alg.

Overgangsrecht; ‘aanvang

21a, 41c,

17 (aanvang)

gemaakt’ niet-DAEB

44c, 45, 47

en 41 t/m 45

5

Voorgenomen

44

40

6.1

18a

2 t/m 4, 48

1

(markttoets)
Alg.

werkzaamheden 2016
1.

Wooncorporatie

lid 1 sub b
2.

Holdingstructuur

21 t/m 21b

8 t/m 12 en

2.5.4

44
3.

Bestaande en toekomstige

21 lid 2,

10, 12, 13,

2.5.3, 2.7,

financieringen voldoen aan de

onderdeel e,

44, 70, 71,

4.5.2 en

wet

21a, 21c en

82, 83

4.5.3

30 t/m 33

4 en 5.1

2, 3, 4

21d
4.

Jaarverslaglegging

35 t/m 38,

14 en bijlage

Ibis art. A

2 (handboek

en B

marktwaarde)
19 en bijlage
5 (dPi)

5.

Overcompensate

47 en 104a

61

4.4

6.

Verscherpte eisen bestuur en

23 t/m 26,

19, 20, 21,

2.3, 2.4, 2.5

intern toezicht

28, 29, 29a,

29 bijlage 1

(tot 2.5.1)

29b, 30, 31,

en 2 (F&P)

6, 7, 8

32, 33
7.

Marktwaarde in verhuurde

35

31

4.2

staat

14 en bijlage
2 (handboek
marktwaarde)

8.

Regionalisering

9.

Prestatieafspraken

10.

Markttoets niet-DAEB

41b, 41c en

34 t/m 37

6.2

38 t/m 40

5.1, 5.2, 6.1,

41d
42, 43. 44,
44a, 44b

6.4

44c

41 t/m 45,

2.5.3

20, 24

3.3, 3.6

21

65, 68, 69
11.

Maatschappelijk vastgoed

45

49, 50 +
bijlage 3 en 4

12.

Leefbaarheid

45

51

3.4

13.

Passend toewijzen

46

54, 55, 56 +

3.8

(schema
bijlage 5)
14.

‘90%’-toewijzingsnorm

46, 48

16, 57, 58,

(80%/10%/10%-regel)

3.7 en 5.3

59, 60, 62,

22 en bijlage
1

63
15.

Sanerings- en projectsteun

16.

Scheiding DAEB/niet-DAEB

57 t/m 59

111 t/m 119

5.4 t/m 5.6

65 t/m 90

4.5

24, 29, 36

102 t/m 108

2.6

41, 43, 45,

en 104a
45, 47, 49,
50, 50a,
50b, 50c
17.

Reglement Financieel Beheer

55, 55a

23

46 en bijlage
6 en 7
(derivaten)
18.

Dienstverlening

45 lid 2 sub

47, 48

3.3

55b

109

2.8

Autoriteit Woningcorporaties/

21f, 60 t/m

18, 119 t/m

WSW

61c

123

Rol huurdersorganisaties

19, 21, 21e,

73, 74, 75,

30, 38, 39,

84 en 86

c
19.

Klachtenreglement en
sloopreglement

20.
21.

43, 44, 44a,
44b, 53,
55b en XVII
A t/m C
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1.

Wooncoöperatie

In de Woningwet is een wettelijke basis gecreëerd voor de wooncoöperatie waarin sprake is van
individueel bezit. Hiermee is binnen het stelsel van de volkshuisvesting meer ruimte gemaakt voor
mensen die zelf of samen met anderen actief en concreet inhoud willen geven aan het wonen, naast
het traditionele huren of kopen. Bij het opstellen van een procedure moet rekening worden
gehouden met overleg met initiatiefnemers, de tegemoetkoming in de kosten en het overdragen
van onderhoud en eigendom:


Een wooncoöperatie is een vorm van zelforganisatie van kopers en huurders. Bewoners krijgen
geheel of gedeeltelijk eigendom of zeggenschap over hun woning.



Het oprichten van een wooncoöperatie door huurders/potentiële kopers wordt makkelijker.



Als ten minste vijf bewoners van in elkaars nabijheid gelegen woningen een wooncoöperatie
willen oprichten, kunnen zij daarover met de corporatie in gesprek gaan. De meerderheid van
de betrokken bewoners moet een inkomen hebben onder de toelatingsgrens.



De corporatie moet een financiële tegemoetkoming geven voor de kosten van de oprichting
(minimaal 5.000 euro).



De corporatie moet bij overdracht van een woning aan een lid van de wooncoöperatie een
bedrag reserveren van de door de corporatie voorziene uitgaven aan onderhoud van die
woning gedurende de eerste vijf jaren na overdracht.



Aspirant leden stellen een coöperatieplan op met o.a.: een onderhoud en beheerplan alsook de
verkoopvoorwaarden.



Wanneer er sprake is van een VvE dan bestaan de VvE en wooncoöperatie naast elkaar.



De corporatie mag de betreffende woningen niet verkopen en overdragen tussen het indienen
van het verzoek van ten minste vijf bewoners om een wooncoöperatie op te richten en de
daadwerkelijke oprichting (of gedurende zes maanden als er uiteindelijk geen wooncoöperatie
wordt opgericht).

Mogelijke acties/resultaten:


De betrokken medewerkers zijn op de hoogte van deze mogelijkheid.



Ook is bekend wie deelnemen aan het eerste gesprek.



In de systemen, processen bestaat de mogelijkheid om de vereisten die aan een coöperatie
worden gesteld, vast te leggen (denk aan verkoopverbod).



Vooraf vast te stellen welk bedrag wordt gegeven aan een financiële tegemoetkoming voor de
kosten van de oprichting.

Wettelijk kader:
Woningwet:

artikel 18a

BTIV:

artikel 2 tot en met 4, 48 lid 1 sub b

NvT BTIV:

1. Wooncoöperatie

MR:

geen
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2.

Holdingstructuur

De bestaande holdingstructuur zal in lijn moeten worden gebracht met de wet. Ook zullen nieuwe
verbindingen (zoals de woningvennootschap) moeten voldoen aan de wettelijke bepalingen. Eisen
aan nieuwe verbindingen:


Een blokkeringsregeling (bij verkoop van aandelen) is van toepassing.



De goedkeuring van de minister is nodig. In de BTIV zijn voorwaarden opgenomen waaronder
de minister goedkeuring kan verlenen, onder andere de huurderorganisatie moet hiermee
instemmen.



De corporatie kan hoofdzakelijk kapitaal verschaffen door storting aandelenkapitaal of het
verstrekken van een lening. Na oprichting mogen geen aanvullende leningen of garanties voor
de dochter worden afgegeven. Hierop kan ontheffing worden aangevraagd.



Ook worden er eisen gesteld aan de governance-structuur (relatie RvT en Bestuurder van de
corporatie) m.b.t. de holdingstructuur.



De statuten moeten aan de eisen van de BTIV voldoen.



De verbonden onderneming moet elk jaar een percentage van haar omzet genereren uit
werkzaamheden op het gebied van de volkshuisvesting dat ten minste gelijk is aan het
percentage van haar aandelen dat een corporatie in bezit heeft.



Maximaal 10 procent van het facultatief te liberaliseren DAEB-bezit mag overgaan naar de
woningvennootschap. Bij overdracht van > 10 procent van dit bezit moet de corporatie
aantonen dat er voldoende DAEB-woningen over blijven om de kerntaak uit te oefenen. Zie
relatie met prestatieafspraken. Ook de zienswijze van gemeente en huurdersorganisaties is
daarbij van belang.



Als facultatief te liberaliseren bezit wordt overgebracht naar de woningvennootschap, mag in
dat geval maximaal 60 procent van de koopsom worden betaald via aandelenkapitaal.



Zowel de gemeente als huurdersorganisatie hebben instemmingsrecht.

Bij een juridische scheiding ontstaan er één of meer woningvennootschappen. Deze
woningvennootschap kan ontstaan door een juridische splitsing als bedoeld in boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek of door middel van een activa/passiva transactie (‘doorzakken’). De corporatie is
100 procent aandeelhouder van de woningvennootschap.
Aedes zal in september modelstatuten publiceren die als leidraad kunnen dienen om de eigen
statuten aan te passen aan de nieuwe wettelijke bepalingen.
Mogelijke acties/resultaten:


Het overgangsrecht met betrekking tot bestaande verbindingen is gecontroleerd.



De governance-structuur is in lijn met de wet uitgewerkt en intern afgestemd.



Het proces met betrekking tot het aangaan van nieuwe verbindingen is aangepast aan de wet.



De statuten van bestaande verbindingen zijn gecontroleerd op de wettelijke bepalingen en daar
waar nodig zijn er conceptstatuten opgesteld.

Wettelijk kader:
Woningwet:

artikel 21 tot en met 21b (aangaan verbindingen)

BTIV:

artikel 8, 9, 10, 11 en 12 (aangaan verbindingen).

BTIV:

artikel 44, naar rato actief

NvT BTIV:

2.5.4

MR:

geen
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3.

Bestaande en toekomstige financieringen voldoen aan de wet

Aedes publiceert in het najaar een model treasurystatuut
Externe financiering
In de wet zijn de instellingen benoemd (zie artikel 21c van de wet) bij welke de corporaties
leningen mogen aantrekken. Het betreft Nederlandse overheden, Nederlandse banken, banken uit
andere lidstaten die vallen onder de Wet op het financieel toezicht en professionele beleggers als
bedoeld in die wet, zoals pensioenfondsen en verzekeraars. Deze bepaling heeft alleen betrekking
op het aantrekken van nieuwe leningen door de corporatie en niet op bestaande
financieringsafspraken met banken. In het BTIV en toelichting zijn deze instellingen nader
gedefinieerd.


Eisen m.b.t. de kredietwaardigheid van de banken.



De omvang van de financiering wordt gemaximeerd op 50 procent van de WOZ-waarde.

Interne financiering
Financieringen voor nieuwe niet-DAEB-activiteiten worden zoveel mogelijk geacht extern plaats te
vinden. Op het startmoment wordt bij een administratieve als bij een juridische scheiding een
interne startlening verstrekt, waarbij bij een administratieve scheiding ook nog een extra interne
lening onder voorwaarden kan worden verstrekt na start. Er is in beide gevallen een verplichting tot
aflossing.
Interne financieringsmogelijkheden na moment van scheiding
In het geval van een administratieve scheiding mag er een voorziening worden gevormd uit
verkoopopbrengsten (na aftrek deel geborgde leningen). Tevens moet er in dat jaar sprake zijn van
een batig saldo. Deze voorziening kan gevormd worden met terugwerkende kracht tot 1-1-2012.
Startlening bij juridische scheiding (art 21, lid 2, onderdeel e, 21a). De hoogte van de rente is
gebaseerd op de rente van een 10 jarige staatslening + opslag. De opslag wordt bij Ministeriële
regeling bepaald. Uit de MR blijkt dat de opslag 1,5 procent is. De lening dient in 15 jaar (annuïtair
of lineair) te zijn afgelost. De corporatie kan zekerheid in de vorm van hypotheekrecht vestigen.
Startlening bij administratieve scheiding (art 21, lid 2, onderdeel e, 21a)
De interne lening moeten worden afgelost op basis van de vervalkalender van de WSW geborgde
leningen. Aflossing van de interne lening kan geheel of gedeeltelijk achterwege blijven zolang
externe financiering aantoonbaar niet mogelijk is en aflossing uit de niet-DAEB kasstromen de
continuïteit van de niet-DAEB-tak niet in gevaar brengt. De hoogte van de rente is gebaseerd op de
rente van een 10-jarige staatslening + opslag. De opslag wordt bij MR bepaald en is 1,5 procent.
Aflossingsverplichtingen van 5 jaar mogen bij elkaar worden genomen.
Volmacht WSW
Artikel 21d van de wet geeft aan dat ten aanzien van de bestaande volmacht en daarin
ondergebracht onderpand van kracht blijven. Bij nieuwe projecten na moment van inwerkingtreding
van de wet vallen deze niet automatisch onder de volmacht.
Zowel bij een administratieve als juridische scheiding is het dan ook van belang om met het WSW
vroegtijdig een gesprek aan te gaan voor vrijgave van onderpand. Overigens zal het WSW t.z.t. met
een beoordelingskader komen.
Mogelijke acties/resultaten:


Vaststellen van de omvang van de voorziening voor de interne financiering (met
terugwerkende kracht tot 1-1-2012).



Procedures rondom het aangaan van nieuwe financieringen zijn aangepast aan de wet.
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De treasury-/auditcommissie is op de hoogte van de wettelijke bepalingen rond aantrekken
financiering.



In het kader van het scheidings-/splitsingsplan vroegtijdig het gesprek met het WSW aangaan
voor vrijgave van onderpand.

Wettelijk kader:
Woningwet:

artikel 21 lid 2, onderdeel e, 21a, 21c en 21d

BTIV:

artikel 10, 12, 13, 70, 71, 82 en 83

BTIV:

artikel 44 (Interne financieringsmogelijkheden, voorziening interne lening)

NvT BTIV:

2.5.3 (interne financiering), 2.7 (Aantrekken van financiering), 4.5.2 en 4.5.3

MR:

2, 3, 4

Toelichting MR: artikelen 2,3,4
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4.

Jaarverslaggeving

Onder dit onderwerp behandelen we het jaarverslag, de jaarrekening, het volkshuisvestingsverslag
en de dVi. Als we in dit onderwerp over jaarverslag spreken, hebben we het over deze vier
onderdelen, tenzij anders aangegeven.
Met de jaarrekening (artikel 35 van de Woningwet), het jaarverslag (artikel 36 van die wet) en het
volkshuisvestingsverslag (artikel 36a van die wet) legt de corporatie verantwoording af
over de door haar geleverde prestaties (relatie met de prestatieafspraken). Voor de Minister,
gemeenten, bewonersorganisaties en andere belanghebbenden zijn deze gegevens van belang.
Deze stukken worden openbaar gemaakt.
In het volkshuisvestingsverslag wordt verantwoording afgelegd over:


het voldoen aan de vereisten met betrekking tot het gebied van de volkshuisvesting;



de uitvoering van de prestatieafspraken ook in relatie tot de van rijkswege benoemde
prioriteiten (de staat van de volkshuisvesting);



de toewijzing van woongelegenheden;



de klachtenbehandeling;



de naleving van de governancevoorschriften.

Naast het volkshuisvestingsverslag moeten corporaties ook een overzicht met
verantwoordingsgegevens (o.a. voor beoordeling van de financiële positie en controle op de inzet
van staatssteun) opstellen. Bij de verantwoording moet onderscheid gemaakt worden tussen DAEBen niet-DAEB-werkzaamheden.
De administratieve scheiding of juridische splitsing heeft gevolgen voor het opstellen en inrichten
van de jaarrekening en het jaarverslag. De corporatie mag niet verklaren aansprakelijk
te zijn voor de woningvennootschap(pen) alsook voor overige verbindingen. De
woningvennootschap(pen) dan wel overige verbindingen dienen dan ook hun jaarverslagen
zelfstandig op de voorgeschreven wijze openbaar te maken.
Naast het accountantsrapport, kan de accountant een managementletter opstellen (niet verplicht).
De Autoriteit zal deze opvragen (indien aanwezig) in het kader van het financiële toezicht.
Cyclus
De wet bepaalt dat het jaarverslag, de jaarrekening, het volkshuisvestingsverslag en het overzicht
met verantwoordingsgegevens over het verslagjaar (dVi) vanaf 1 januari 2017 (dus voor het eerst
over het verslagjaar 2016) ieder jaar vóór 1 mei (in plaats van vóór 1 juli) moet zijn vastgesteld en
verspreid onder de stakeholders.7 Dit heeft vergaande consequenties voor de interne procesgang
alsook richting het uiteindelijk komen tot een vaststelling. Denk aan proces richting bestuur, RvT en
accountant. Gevolg is dat de gehele planning- en controlcyclus hierop herijkt moet worden.
Let bij het aanpassen van de cyclus op dat naast de verschuiving van de deadline naar 1 mei ook
nieuwe elementen worden toegevoegd aan de dVi, zoals passend toewijzen, beleggingen, verkoop
maatschappelijk vastgoed.

7

Zie Besluit van 16 juni 2015, houdende vaststelling van de tijdstippen van inwerkingtreding van de
Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting, de wet van 20 maart 2015 (Stb. 146) tot wijziging van
de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting en het Besluit toegelaten instellingen
volkshuisvesting 2015, alsmede vaststelling van het tijdstip, bedoeld in artikel Ibis van de Herzieningswet
toegelaten instellingen volkshuisvesting
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Relatie met definitief splitsings- en/of scheidingsvoorstel
In het splitsings- en/of scheidingsvoorstel is de marktwaarde voor het boekjaar 2016 opgenomen.
Het definitieve splitsings- en/of scheidingsvoorstel dient vóór 1 mei 2017 te zijn ingediend bij en
ontvangen zijn door de Autoriteit. Dit betekent dat het traject voor het tot stand komen van de
marktwaarde in het kader van de jaarrekening voor het verslagjaar 2016 in een vroeg stadium in
gang gezet moet worden.
Scheiding DAEB en niet-DAEB
De administratieve scheiding of juridische splitsing heeft gevolgen voor het opstellen en inrichten
van het jaarverslag. Er moet rekening worden gehouden met inrichting van de vereisten in verband
de verantwoording van de DAEB- en niet-DAEB-activiteiten. Denk hierbij aan systemen, facturaties,
procedures en AO/IC.
Informatievoorziening
Van belang is dat in alle systemen geanalyseerd wordt of de vereisten die gesteld wordt aan
informatie/data aanwezig zijn dan wel moeten worden toegevoegd.
Mogelijke acties/resultaten:


De planning- en controlcyclus is aangepast op de nieuwe deadline;



Systemen en data zijn aangepast;



De stakeholders, het bestuur en de RvT, alsook de accountants zijn ingelicht over de nieuwe
planning- en controlcyclus;



De scheiding van DAEB- en niet-DAEB-activiteiten is verwerkt in het jaarverslag;



Nieuwe onderdelen in de dVi zijn toegevoegd.

Wettelijk kader:
Woningwet:

artikel 35 tot en met 38

Woningwet:

Ibis-artikel A en B Woningwet (aanpassen datum cyclus/overgangsbepaling)

BTIV:

artikel 30 tot en met 33

NvT BTIV:

4 (verantwoording), 5.1 (beoordeling prestaties)

MR:

artikel 14 en bijlage 2 (Marktwaarde) en artikel 19 en bijlage 5 (dPi).

Toelichting MR: artikel 19: Financiële prognoses (dPi voor 15 dec inleveren)
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5.

Overcompensatie

(Lees ook de Handreiking Overcompensatie op Aedes.nl)
Corporaties worden getoetst op overcompensatie. Overcompensatie kan ontstaan als er
na de verstrekking van de compensatie een meer dan redelijke jaarwinst wordt gemaakt
op DAEB-activiteiten (door het teveel ontvangen van saneringssteun/projectsteun, rentevoordeel
door borging en korting op de koopsom van DAEB-grond). Om de redelijke jaarwinst te bepalen
wordt het rendement vergeleken met de IPD-index voor rendement op woningvastgoed aan de
hand van een formule. Daarbij worden beide rendementen vergeleken op basis van een 3-jaars8
voortschrijdend gemiddelde (boekjaar en de twee daaraan voorafgaande boekjaren). In eerste
instantie wordt daarbij alleen het directe rendement (uit verhuurexploitatie) van het DAEB-bezit
bezien, zonder rekening te houden met waardeontwikkeling en rentelasten.
Het bepalen van de overcompensatie is pas mogelijk als de DAEB-taken zijn gescheiden van de
niet-DAEB-taken. Corporaties die te veel steun hebben genoten, zullen deze overcompensatie dus
pas op zijn vroegst over het verslagjaar 2018 aan de overheid hoeven te vergoeden.
Overcompensatie berekenen


Het BTIV bevat vier verschillende formules om de overcompensatie te berekenen.



Corporaties kunnen zelf kiezen welke formule zij hanteren, zodat ze rekening kunnen houden
met hun specifieke situatie.



Overcompensatie die kleiner is dan 10 procent van de verkregen compensatie kan worden
verrekend tussen twee aaneengesloten jaren. De corporatie hoeft dan over het huidige jaar
geen overcompensatie te betalen.



Corporaties kiezen in minimaal één, maximaal drie stappen een formule.

Stap 1


Met de eerste formule wordt de overcompensatie vastgesteld op basis van het directe
rendement van de corporatie.



De eventuele overcompensatie kan nooit meer zijn dan de ontvangen staatssteun (0,7 procent
van de geborgde leningen plus eventuele grondkortingen). Zie BTIV, artikel 61, lid 2.

Stap 2


Wanneer formule 1 volgens de woningcorporatie geen juist beeld geeft van de ontvangen
overcompensatie, dan kan de corporatie formule 2 gebruiken.



Deze formule is gebaseerd op het totale rendement van de corporatie.



Deze formule is vooral geschikt voor corporaties met relatief veel onrendabele investeringen,
zoals corporaties in krimpregio’s of corporaties met veel zorgvastgoed.



Zie BTIV, artikel 61, lid 3 & 4.

Stap 3


Wanneer formule 1 en 2 volgens de woningcorporatie geen juist beeld geven van de ontvangen
overcompensatie, dan kan de corporatie formule 3 of 4 gebruiken.



Deze formules gaan uit van een vastgestelde waarde voor de verkregen compensatie: 0,3
procent. Voor de waarde van de DAEB-woningen hanteert de overheid de gemiddelde
marktwaarde van corporatiewoningen in Nederland.



Formule 3 is net als formule 1 gebaseerd op het directe rendement van de corporatie, formule
4 is net als formule 2 gebaseerd op het totale rendement van de corporatie.

8

In het eerste boekjaar kan er dus geen sprake zijn van een voortschrijdend gemiddelde en in het tweede jaar is het voortschrijdend
gemiddelde beperkt tot twee jaren.
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Een corporatie mag formule 3 of 4 alleen gebruiken als zij uitlegt waarom ze voor deze formule
kiest.



Zie BTIV, artikel 61, lid 5.

Woningcorporaties moeten, los van de formules, elk jaar aangeven hoeveel compensatie ze hebben
ontvangen in de vorm van overheidsgaranties op leningen, de mogelijkheid tot het krijgen van
saneringssteun en grondkortingen van gemeenten.
Mogelijke acties/resultaten:


Binnen de organisatie is de verantwoordelijkheid voor dit onderwerp belegd.



Directie, RvT zijn geïnformeerd over het fenomeen overcompensatie.



De stappen zijn doorlopen en de formules zijn bestudeerd en mogelijke proefdoorrekeningen
zijn gemaakt, op basis van langere termijn prognoses. En een voorkeur voor een te hanteren
formule is tijdig bepaald.



In systemen/rapportages is dit onderwerp geborgd (denk aan opstellen meerjarenbegroting).



Vanaf 1 januari 2018 periodiek monitoren van de uitkomsten van de formules.

Wettelijk kader:
Woningwet:

artikel 47 en 104a

BTIV:

artikel 61

NvT BTIV:

4.4. Compensatie

MR:

geen
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6.

Verscherpte eisen bestuur en intern toezicht

(Lees ook de Handreiking Bestuurders en commissarissen op Aedes.nl)
Zowel aan bestuurders als commissarissen worden bij benoeming en herbenoeming eisen gesteld
aan de geschiktheid. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een ‘Fit en propertest’.
De toets zal voor zowel nieuwe als herbenoemingen gelden. De toets zal minder intensief zijn bij
kandidaten die al eerder zijn getoetst. Ook zonder herbenoeming kunnen de eisen aan de
geschiktheid, indien er aanleiding toe is, worden betrokken.
Voordat een bestuurder of commissaris kan worden benoemd, moet de Autoriteit een positieve
zienswijze geven op basis van toetsingscriteria.
Daarnaast moet de geschiktheidstoets ook worden gebruikt bij beoordelingen van het bestuur.
Ook kan de minister gegevens opvragen bij de rijksbelastingdienst.
Bovendien is er sprake van een verplichting tot permanente educatie voor het bestuur (artikel 29b
van de wet).
Onderdelen van de Aedes Governancecode worden bij of krachtens de wet vastgelegd.
In artikel 26 van de wet is aangegeven dat bepaalde besluiten van het bestuur zijn onderworpen
aan de voorafgaande goedkeuring van de RvT9. Zo heeft het bestuur voor investeringen groter dan
3 miljoen euro voorafgaand de goedkeuring van de RvT nodig. Op deze regel zijn uitzonderingen
vastgesteld, denk aan onderhoudsuitgaven. In artikel 21 van het BTIV is vastgelegd in welke
gevallen die goedkeuring niet nodig is.
Informatievoorziening RvT aan minister
De RvT moet de Autoriteit actief informeren over zaken die de minister hoort te weten om zijn taak
goed te kunnen uitoefenen. Denk aan a) situaties waar sprake is van (mogelijke) schade aan het
belang van de volkshuisvesting; b) een geschil tussen bestuur en RvT; c) twijfel aan rechtmatigheid
of integriteit of van liquiditeits- of solvabiliteitsproblemen; d) Indien er sprake is van liquiditeits- of
solvabiliteitsproblemen bij de corporatie dan wel dochter. Daarnaast blijft de goedkeuring bestaan
van bepaalde besluiten uit de governancecode die al in de statuten van een corporatie zijn
opgenomen.
Stappen bestuurlijke besluitvorming
Hoe dient een bestuurder vanaf 1 juli 2015 te werk te gaan bij bestuurlijke besluitvorming?
1.

Raadplegen wet goedkeuring Minister
Controleer of het door hem te nemen besluit de goedkeuring van de minister behoeft (artikel
27 Woningwet) en of het besluit wellicht valt onder de vrijgestelde besluiten ex. artikel 22
BTIV?

2.

Raadplegen wet goedkeuring RvT
Vervolgens raadpleegt de bestuurder nogmaals de wet (artikel 26 Woningwet). Al is een besluit
van ministeriële goedkeuring is uitgezonderd, dan nog kan de wet eisen dat de bestuurder voor
het door hem te nemen besluit wél de goedkeuring van de RvT behoeft. Daarnaast raadpleegt
de bestuurder het BTIV (artikel 19) om te bezien of het besluit wellicht toch van goedkeuring
door de RvT is vrijgesteld.

3.

Raadplegen statuten
Als laatste checkt de bestuurder de statuten. Valt het te nemen besluit onder de ‘van
goedkeuring vrijgestelde besluiten’ (ex artikel 19 BTIV 2015), dan nog kan op grond van de

9

Bij stichtingen en verenigingen spreekt men van een Raad van Toezicht, bij kapitaalvennootschappen (NV’s,
BV’s) van een Raad van Commissarissen. De Raad van Toezicht bestaat uit commissarissen.
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statuten de bestuurder verplicht zijn het door hem te nemen besluit ter goedkeuring aan de
raad voor te leggen.
Mogelijke acties/resultaten:


Selectie en benoemingsprocedure(s) en schorsing RvT en bestuur zijn aangepast.



Statuten en reglementen ten aanzien van bestuur en toezicht zijn aangepast.



Bestuur en RvT zijn geïnformeerd over de voor hen geldende wijzigingen.



Reglementen zijn aangepast op de verplichte bijscholing van bestuurders en commissarissen.



Bevoegdheden en autorisaties moeten worden aangepast (denk aan KvK).



RvT is geadviseerd over welke besluiten aan haar ter goedkeuring worden voorgelegd.



Interne procedures (onder meer inzake besluitvorming) zijn aangepast.

Wettelijk kader:
Woningwet:

artikelen 23, 24, 25, 26, 28, 29, 29a, 29b, 30, 31, 32 en 33

BTIV:

artikel 19 (F&P), 20 (info belastingdienst), 21 en 29 (actieve informatieplicht),
bijlagen 1 en 2 (F&P)

NvT BTIV:

2.3 – 2.4 – 2.5 (tot 2.5.1)

MR:

6, 7, 8

Toelichting MR: artikelen 6,7 en 8 (Rechtsvorm en organisatie)
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7.

Marktwaarde in verhuurde staat

(Zie ook waarderingshandboek, MR: bijlage 2)
Alle corporaties moeten in hun jaarrekening hun vastgoed gaan waarderen tegen marktwaarde in
verhuurde staat. Zie wetsartikel 35 lid 2 alsook BTIV, artikel 31. Tevens zal het scheidings-/
splitsingsplan ook op basis van deze waardering opgesteld worden.
Waarderingshandboek
De waarde van het vastgoed wordt bepaald op grond van verwachte of veronderstelde opbrengsten
die de woning kan genereren uit verhuur, verkoop of een combinatie van beide. De hoogst
realiseerbare waarde die redelijkerwijs op de markt te verkrijgen is, wordt gebruikt. Er zal sprake
zijn van een ‘basis’ en ‘full’ versie.
Het waarderingshandboek is bij de Ministeriële regelingen opgenomen in bijlage 2: Handboek
modelmatig waarderen marktwaarde. Aangezien daarin uitvoerig wordt stil gestaan over de
uitwerking van het begrip marktwaarde in verhuurde staat verwijzen we daarna voor nadere
achtergrondinformatie etc.
Het handboek gaat in op de verschillende elementen/parameters die de marktwaarde bepalen (de
‘Prijs’). Om de marktwaarde te kunnen bepalen is het van belang om gegevens met betrekking tot
vastgoed aan te vullen en op orde te brengen. Dat zal dan ook een hoofdactiviteit voor corporaties
in 2015 zijn die nog niet bekend zijn met dit begrip. Hiermee is aan te bevelen om direct mee te
starten. Het handboek zal naar verwachting in oktober worden geactualiseerd m.b.t.
parametrisering/prijsontwikkelingen op basis van verkooptransacties. Dit zal echter geen invloed
hebben op de benodigde objectgegevens.
Jaarverslaglegging
In de dVi over 2015 zal reeds als ‘oefenjaar’ over de marktwaardering gerapporteerd moeten
worden. Waardering op marktwaarde zal voor het eerst plaatsvinden over het jaar 2016
(startbalans 2016). Zie ook toelichting MR pagina 101.
Startjaar 2015


1 juli 2015: MR met methodiek waardering marktwaarde;



oktober 2015: MR regeling met actualisatie parameters ten behoeve van methodiek
marktwaarde 2015; specificatie verslaglegging boekjaar 2015;



februari 2016: opvraagprogramma dVI 2015 beschikbaar voor toegelaten instellingen via
www.corpodata.nl;



vóór 1 juli 2016: aanlevering dVI door toegelaten instellingen met eindbalans 2015 volgens
BBSH zoals dat gold tot 1 juli 2015 en waardering vastgoed eind 2015 op marktwaarde via
vastgestelde waarderingsmethodiek.

Jaarlijkse herijking van de waarderingsmethodiek (voor het eerst per 2016):


eerste helft 2016: instelling klankbordgroep herijking waarderingsmethodiek;



oktober jaar t: waarderingsmethodiek jaar t op basis van jaarlijks uit te voeren herijking;



vóór 1 mei jaar t+1 (vanaf 2017 over verslagjaar 2016, daarvoor vóór 1 juli): aanlevering dVI
met startbalans jaar t op basis van marktwaarde.

Mogelijke acties/resultaten:


Bestuur en RvT zijn geïnformeerd en geadviseerd over de wijzigingen.



Het handboek is bestudeerd door de inhoudelijk verantwoordelijken.



In kaart is gebracht in welke systemen, rapportages en procedures de marktwaardering een rol
speelt.

35



Aanvullende gegevens die benodigd zijn t.a.v. het bezit om de marktwaarde te kunnen
bepalen, zijn geïnventariseerd, afgestemd met de accountant, en worden middels een
projectplan in aan systemen en processen toegevoegd.



Complexindeling is vastgesteld conform de richtlijnen uit het handboek. (Tip: leg alle
objectgegevens op perceelniveau vast, dan kan flexibel omgegaan worden met
complexindelingen, indien er nieuwe inzichten ontstaan).



Overeenkomsten met taxateurs ten behoeve van de validatie zijn afgesloten (denk aan BOG en
MOG).

Wettelijk kader:
Woningwet:

artikel 35

BTIV:

artikel 31

NvT BTIV:

4.2 (Waardering op marktwaarde)

MR:

artikel 14

MR:

bijlage 2: Handboek modelmatig waarderen marktwaarde.

Toelichting MR: artikel 14: Waardering op marktwaarde
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8.

Regionalisering

(Lees voor meer informatie ook de Handreiking Regionalisering op Aedes.nl)
Gemeenten doen voorstel
Gemeenten hebben de mogelijkheid om vanaf 1 januari 2016 woningmarktgebieden te vormen
(regionale werkgebieden). Minimaal twee aaneengesloten gemeenten kunnen de minister te
verzoeken het werkgebied van toegelaten instellingen vast te stellen. De regio’s moeten een
minimale omvang hebben van 100.000 huishoudens. Corporaties mogen in meerdere regio’s bezit
hebben, maar alleen in hun kerngebied nog (uitbreidings-) investeringen doen (koop/nieuwbouw).
In gemeenten buiten hun kerngebied mag de corporatie wel haar woningen blijven exploiteren,
onderhouden, verbeteren of verkopen. Daarbij hoort het leveren van servicediensten aan bewoners,
bijdragen aan leefbaarheid en herstructurering.
Het voorstel van gemeenten moet aan een aantal voorwaarden voldoen:


Onderbouwing dat er sprake is van een regionale woningmarkt.



Van de gemeenten wordt een gezamenlijke woonvisie waaruit opgave corporaties blijkt,
verwacht, maar niet vereist.



Inzicht gevolgen van hun voorstel voor gemeenten waar de desbetreffende corporatie nu
feitelijk werkzaam zijn, maar straks niet langer nieuwe werkzaamheden mogen opstarten.



Een gemeente kan slechts deel zijn van één regionaal werkgebied.



Gemeenten kunnen in hun aanvraag onderscheid maken tussen corporaties die het gebied als
kerngebied zouden moeten hebben en welke niet.



Indien aanwezig moeten de zienswijze op het voorstel door corporaties worden meegeleverd,
van:


gemeenten binnen het desbetreffende kerngebied;



corporaties die bezit hebben binnen het desbetreffende kerngebied;



gemeenten waar deze corporatie bezit heeft.

De minister bepaalt wat een kernregio van een corporatie wordt en neemt daarin de visie van
gemeente en corporatie mee.
Indeling door minister
Indien voor 1 juli 2016 niet alle gemeenten deel uit maken van (een aanvraag voor) regionaal
werkgebied, zal de minister zelf een indeling maken van regionale werkgebieden, waarbij reeds
ingediende voorstellen in acht worden genomen.
Ontheffing
Corporaties en gemeenten kunnen de minister verzoeken een uitzondering te maken op het verbod
om te investeren buiten de kernregio. Dan moet worden aangetoond, dat er in die gemeenten
structureel onvoldoende middelen beschikbaar (zullen) zijn om aan de volkshuisvestelijke opgave te
voldoen. Vanuit het oogpunt van de regionale binding en samenhang, ligt het voor de hand dat de
ontheffing wordt verleend aan een corporatie die reeds bezit heeft in het werkgebied dan wel in het
direct aangrenzend werkgebied.
Uitzondering voor samenwerkingsverbanden
Het is corporaties in bepaalde situaties toegestaan om deel te nemen aan een
samenwerkingsvennootschap die gedeeltelijk of geheel actief is buiten het eigen feitelijke
Werkgebied. Deze activiteiten dienen ten minste naar rato ten goede te komen aan het eigen bezit.
De activiteiten kunnen ook volledig buiten het eigen feitelijk werkgebied plaatsvinden, bijvoorbeeld
in het kader van de matching.
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Categorale instellingen
Voor categorale instellingen geldt de regiobeperking niet. Het gaat om:
1.

studenten van hoger onderwijsinstellingen en promovendi;

2.

ouderen, gehandicapten of personen die zorg behoeven en;

3.

huishoudens voor welke de huisvesting dringend noodzakelijk is uit het oogpunt van
gezondheid, veiligheid, sociale factoren, overmacht of calamiteiten.

Wanneer de categorale instellingen nieuwbouw pleegt buiten het kerngebied, dienen de activiteiten
uitsluitend gericht zijn op de bovengenoemde categorieën van personen.
Mogelijke acties/resultaten:


Afhankelijk van zienswijze gemeente is gepaste actie mogelijk vereist.

Wettelijk kader:
Woningwet:

artikel 41b, 41c en 41d

BTIV:

artikel 34 tot en met 37

NvT BTIV:

6.2

MR:

geen
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9.

Prestatieafspraken

(Zie ook de Handreiking Prestatieafspraken op Aedes.nl. Ook publiceert Companen in het najaar
een handreiking die is samengesteld door ministerie van BZK, Aedes, VNG en de Woonbond)
De corporatie wordt geacht naar redelijkheid bij te dragen aan de uitvoering van het gemeentelijke
volkshuisvestingsbeleid. Echter, de gemeente is niet verplicht een beleid op te stellen. Indien dat
ontbreekt, zijn prestatieafspraken niet verplicht en kan de desbetreffende gemeente bij een conflict,
niet in beroep gaan bij de Minister.
De gemeente kan in haar woonvisie of volkshuisvestingsbeleid thema’s aandragen waarvan zij vindt
dat de corporatie prestaties op dient te leveren. In de toelichting is beschreven welke thema’s de
gemeente hierin aan de orde kan stellen. De bijdrage wordt vastgelegd in prestatieafspraken tussen
gemeente, toegelaten instelling en huurdersorganisaties. De Autoriteit bewaakt dat de gemeente de
corporatie naar bedrijfseconomische maatstaven niet overvraagt of dat de corporatie daarmee niet
buiten haar wettelijke werkdomein treedt.
Ter voorbereiding stuurt de corporatie de gemeente jaarlijks een overzicht van de voornemens in
volkshuisvestelijke werkzaamheden (vijfjaarsoverzicht) in betreffende gemeente. Het overzicht
bevat minimaal informatie over de voorgenomen verkopen en voornemens tot liberalisatie van
huurwoningen.
Van de gemeenten wordt wel verwacht dat zij een gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid hebben.
Huurdersorganisaties zijn een volwaardige partij bij het overleg over de prestatieafspraken. De
gemeente krijgt veel meer informatie van de corporatie dan nu het geval is. Tevens krijgt de
gemeente het recht om additionele informatie op te vragen bij een corporatie om meer zicht te
krijgen op met name de financiële mogelijkheden. Corporaties moeten gemeenten dit inzicht
bieden. De Wet geeft hier nadere richtlijnen voor.
Indicatieve investeringscapaciteit
Vanwege de bij gemeenten bestaande behoefte aan een geobjectiveerd inzicht in de mogelijke
investeringscapaciteit van een corporatie in hun gemeente zal de minister jaarlijks alle gemeenten
en corporaties een indicatie doen toekomen van de (additionele) investeringscapaciteit van alle
toegelaten instellingen per gemeente. Dat kan dienen als basis van de besprekingen tussen
gemeente en de corporatie over de bijdrage van de corporatie aan het realiseren van de
gemeentelijke woonvisie.
Begrotingscyclus
Als gevolg van de gewijzigde wetgeving omtrent prestatieafspraken, zal de begrotingscyclus
opnieuw ingeregeld moeten worden. Mijlpalen hierbij zijn 1 juli en 15 december in een jaar. Uiterlijk
op 1 juli van elk jaar wordt een overzicht van de voorgenomen werkzaamheden verzonden aan
gemeenten en huurdersorganisaties. Uiterlijk op 15 december van elk jaar wordt aan de Minister,
de gemeenten en de huurdersorganisaties de dPi verzonden.
Geschillen
Alle betrokken partijen kunnen elkaar houden aan de afspraken. De minister monitort in welke
gevallen dit niet gebeurt. Partijen kunnen zelf, zowel in de fase van totstandkoming van deze
afspraken als in de fase van uitvoering ervan, de minister geschillen voorleggen. De minister laat
een adviescommissie een advies uitbrengen over het geschil. In de adviescommissie zit een
vertegenwoordiging van gemeenten, toegelaten instellingen en huurders en heeft een onafhankelijk
en technisch voorzitter. Hiernaast staat in de fase van de uitvoering de privaatrechtelijke gang
naar de rechter open. Het betreft dan immers geschillen over afspraken die niet worden
nagekomen.
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2015
Voor het jaar 2015 geldt een overgangsregeling. Kijk hiervoor in deze routeplanner bij ‘Overgang
naar de nieuwe regelgeving’ in hoofdstuk 4.
Mogelijke acties/resultaten:


Interne processen/procedures zijn in lijn met de wet gebracht.



Contact met gemeenten en huurdersorganisaties is gelegd over de woonvisie en/of
volkshuisvestingsbeleid om tot concrete prestatieafspraken te komen.



De begrotingscyclus en de indeling van de begroting is aangepast, om aan te sluiten bij de
wettelijke regeling rondom prestatieafspraken. Dit geldt ook voor de dPi.

Wettelijk kader:
Woningwet:

artikel 42, 43, 44, 44a en 44b

BTIV:

artikel 38 tot en met 40

NvT BTIV:

5.1, 5.2 (staat van de volkshuisvesting), 6.1 en 6.4 (kengetal volkshuisvestelijke
capaciteit)

MR:

geen
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10. Markttoets niet-DAEB
(Lees voor meer informatie ook de Handreiking Markttoets bij niet-DAEB-investeringen op Aedes.nl)
Het ontwikkelen van dure huur- en koopwoningen en andere niet-DAEB-activiteiten is primair de
taak van marktpartijen, het betreffen activiteiten die niet tot de kerntaak van toegelaten
instellingen worden gerekend. Een voorafgaande toetsing van niet-DAEB-investeringen dient risico’s
in te kaderen en marktverstoring (op niet-DAEB-vlak, met maatschappelijk bestemd vermogen) te
voorkomen. De punten en de momenten waarop wordt getoetst worden beschreven. Onder de
markttoets vallen de huurwoningen boven de liberalisatiegrens, commercieel vastgoed (zoals
kleinschalige winkels in de plint), koopwoningen, maar ook niet-DAEB-dienstverlening.
De markttoets kan achterwege blijven wanneer bij herstructurering grond reeds in bezit is. Erfpacht
is niet uitgezonderd. De overige eisen (o.a. rendementstoets) blijven dan wel gelden.
Achterlaten deel herstructureringskosten in DAEB-tak
Een gedeelte van de verliezen bij herstructurering kunnen worden achtergelaten in de DAEB-tak. De
sloopkosten voor het bouwrijp maken mogen achtergelaten worden in de DAEB-tak. (BTIV 65
versus 68, lijkt een dubbeling in de BTIV, BTIV 69).
De DAEB-tak draagt de kosten tot en met het bouwrijp maken van de grond verminderd met de
marktwaarde van de grond. De niet-DAEB-tak de kosten ter hoogte van de marktwaarde van de
grond. Hierbij geldt, ter bescherming van de DAEB-tak, de eis dat de genoemde in de DAEB-tak te
nemen kosten in een bepaald herstructureringsgebied per 10 jaren maximaal 5 procent van de
WOZ-waarde van daar aanwezige DAEB-woningen mag zijn.
Stappen markttoets op hoofdlijnen:


De gemeente maakt de niet-DAEB-investering algemeen bekend. Indien er andere partijen
(dan de corporatie) zich melden, kunnen deze partijen deze activiteiten, in principe, oppakken.
Indien zich geen externe partijen melden dan kan de corporatie dit doen.



Vervolgens wordt bij een financiële toets door WSW ex ante beoordeeld of de DAEB en de nietDAEB na het plegen van de investering nog voldoende liquide en solvabel zijn.



Daarna wordt bij de rendementstoets beoordeeld of het bruto aanvangsrendement (BAR)
voldoende marktconform is. De BAR geeft de verhouding tussen huuropbrengsten in het eerste
(volledige) jaar en de stichtingskosten, voor zover deze gemaakt worden in de niet-DAEB (zie
volgende paragraaf) weer. Tenslotte geeft de Autoriteit een oordeel.



Bij een juridische scheiding is de markttoets niet van toepassing. Ook bij dochters niet.



Ook is het mogelijk een gedeelte van de herstructureringskosten achter te laten in de DAEBtak.



In de MR zijn normen opgenomen zoals:


voor nieuwbouw huur is de BAR 5,5 procent en voor nieuwbouw koop 5 procent;



de rentedekkingsgraad van de niet-DAEB-tak is minimaal 1,4;



de schulden van de niet-DAEB-tak niet hoger zijn dan 50 procent van de WOZ-waarde van
de in de niet-DAEB-tak ondergebrachte onroerende zaken.

Mogelijke acties/resultaten:


Afwegen of de corporatie nog wil investeren in niet-DAEB.



Doornemen markttoets en benoemen verantwoordelijkheden per onderdeel.



Op basis van prognose m.b.t. de toekomstige nieuwe niet-DAEB-activiteiten is geanalyseerd of
die voldoen aan de rendements- en financieringseisen, zodra deze bij Ministeriële regelingen
bekend zijn gemaakt.
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Geïnventariseerd is welke nieuwe niet-DAEB-activiteiten plaatsvinden na inwerkingtreding van
de wet en wanneer de markttoets in beeld komt.



Investeringen beoordelen of ze door de WSW-toets komen, denk aan rendementseisen (BAR).

Wettelijk kader:
Woningwet:

artikel 44c

BTIV:

artikel 41 tot en met 45, 65, 68, 69 (achterlaten kosten in DAEB-tak)

NvT BTIV:

2.5.3: Investeringen in niet-DAEB-vastgoed

MR:

artikel 20 en 24

Toelichting MR: artikel 20 en 21:goedkeuring van niet-DAEB-investeringen en Artikel24: Afbakening
voor het achterlaten van verliezen
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11. Maatschappelijk vastgoed
Nieuw te ontwikkelen maatschappelijk vastgoed
Er is een limitatieve (korte) lijst van nieuw te ontwikkelen maatschappelijk vastgoed dat tot de
DAEB-activiteiten behoort (bijlage 3 bij het BTIV). Nieuw maatschappelijk vastgoed mag alleen
worden ontwikkeld in een gebied waar de corporatie woningen in eigendom heeft en voor zover dat
maatschappelijk vastgoed een op de wijk, buurt of buurtschap gerichte functie heeft.
Verder mag maatschappelijk vastgoed geen religieuze stromingen faciliteren. In het BTIV staat een
opsomming welke voorzieningen tot het wonen worden gerekend (bijvoorbeeld zorg).
Basisscholen en Centra voor Jeugd en Gezin
Basisscholen en Centra voor Jeugd en Gezin zijn op grond van artikel 49 van het BTIV toegestaan.
Als extra eis geldt een rendementseis van 6,25 procent kostendekkend moet zijn. De minister moet
de corporaties hiervoor goedkeuring geven. Zie MR artikel 21.
Bestaand maatschappelijk vastgoed
Daarnaast bevat de wet een overgangsregeling: bestaand maatschappelijk vastgoed (zie bijlage 4
bij het BTIV) mag in de DAEB-tak worden ondergebracht (en kan zodoende als DAEB verhuurd
worden).
Tien procentregel
Via de ‘tien procentregel’ kunnen corporaties tien procent van hun maatschappelijk vastgoed een
bedrijfsmatige gebruiksbestemming geven. Denk bijvoorbeeld aan een kleine kapperszaak of een
huisarts in een verzorgingstehuis (Artikel 50 BTIV).
Tijdelijke verruiming verpleeg- en verzorgingshuizen
Het ombouwen van verpleeg- en verzorgingshuizen valt tijdelijk onder een uitzonderingsregeling in
de wet: corporaties mogen 25 procent van deze voormalige instellingen commercieel
verhuren. De uitzondering geldt tot 2021. Corporaties hebben tot 1 januari 2017 de tijd om
dergelijke complexen aan te melden bij de toezichthouder.
Eigen kantoorgebouwen zijn onderdeel van maatschappelijk vastgoed (DAEB-activiteit).
Mogelijke acties/resultaten:


Bestaand maatschappelijk vastgoed is geïnventariseerd, er is bepaald of deze al dan niet zijn
toegestaan en of deze DAEB of niet-DAEB zijn op basis van het BTIV.



Er is geadviseerd over de onderbrenging van bestaand maatschappelijk vastgoed in DAEB of
niet-DAEB of vervreemding ervan.



Voor toekomstige investeringen in maatschappelijk vastgoed is een stappenplan opgesteld
waarin wordt bepaald of er sprake is van DAEB of niet-DAEB.

Wettelijk kader:
Woningwet:

artikel 45

BTIV:

artikel 49 en 50 + bijlagen 3 en 4

NvT BTIV:

3.3 en 3.6

MR:

artikel 21

Toelichting MR: artikelen 20 en 21: Goedkeuring van niet-DAEB-investeringen.
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12. Leefbaarheid
De wet limiteert leefbaarheidsactiviteiten. Kenmerkend is dat alle activiteiten zich richten op de
individuele huurders en in de directe nabijheid van de eigen woongelegenheden. De
leefbaarheidsactiviteiten van een corporatie worden in overleg met de gemeente vastgesteld. Door
deze lokale beoordeling is maatwerk beter mogelijk. Onder leefbaarheid valt: woonmaatschappelijk
werk, achter-de-voordeuraanpak, huismeesters, (mede)bestrijden van overlast en het schoon, heel
en veilig houden van de woonomgeving. De activiteiten moeten ten gunste komen van de eigen
huurders of de directe omgeving van het bezit van de corporatie.
Leefbaarheidsuitgaven worden beperkt tot 125 euro per DAEB-woning (jaarlijkse indexatie). Wat
hier precies wel en niet onder valt is nog onderdeel van de uitwerking van de Wet. Wel mogen
leefbaarheidsinitiatieven van bewoners ‘proportioneel’ worden ondersteund.
Corporaties mogen het eigen groen om hun complexen onderhouden; onderhoud van de openbare
ruimte is de verantwoordelijkheid van de gemeente.
Sponsoring is niet toegestaan, behoudens op initiatieven van bewoners in het kader van
leefbaarheid, waaraan de corporatie mag bijdragen.
Mogelijke acties/resultaten:


Leefbaarheidsactiviteiten zijn geïnventariseerd en beoordeeld op strijdigheid met de wet.



Consequenties hiervan zijn geïnventariseerd en er is geadviseerd wat te doen met ‘strijdige’
activiteiten.



Voor zover nog van toepassing worden sponsoractiviteiten gestaakt.



Over de limitering van de leefbaarheidsactiviteiten is gecommuniceerd met de betrokken
afdelingen en externe partijen (bijvoorbeeld gemeenten).

Wettelijk kader:
Woningwet:

artikel 45

BTIV:

artikel 51

NvT BTIV:

3.4 leefbaarheid

MR:
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13. Passend toewijzen (passendheidstoets)
(Lees meer in de Handreiking Passend toewijzen op Aedes.nl)
Huishoudens met huurtoeslag moeten een huis krijgen dat bij hun inkomen past. Voor het passend
toewijzen van sociale huurwoningen aan huishoudens met een inkomen tot aan de
maximuminkomensgrens van de huurtoeslag, wordt een toetsbare norm geïntroduceerd. Op deze
manier wordt bewerkstelligd dat huishoudens met een inkomen binnen bereik van de huurtoeslag
gehuisvest worden in de voor deze groep betaalbare woningvoorraad. De norm geldt per 1 januari
2016. Elke corporatie moet dan 95 procent van de huurtoeslaggerechtigde huishoudens een woning
met een huurprijs onder de aftoppingsgrens toewijzen (in 2015: respectievelijk 576,87 en 618,24
euro). De eerste verantwoording over deze norm vindt plaats over 2016.
De marge van 5 procent voor niet passende toewijzingen is voor uitzonderingssituaties en voor een
foutmarge voor de corporatie. Indien een corporatie de norm onderschrijdt, kan sanctioneren (bv
een bestuurlijke boete ) aan de orde zijn. Bij de beoordelingssystematiek, wordt zo veel mogelijk
aangesloten bij de systematiek van de 90%-toewijzingsnorm (80%-10%-10%) ter voorkoming van
extra bureaucratie en onduidelijkheid voor de huurder.


Bij de beoordeling ten behoeve van de passendheidsnorm of het huishouden in aanmerking
komt voor huurtoeslag wordt uitgegaan van:


de inkomensverklaring (IBRI-verklaring) van de Belastingdienst omtrent het meest
recente (voorlopig dan wel definitief) vastgestelde inkomen, die ook al moet worden
opgevraagd voor de staatssteunregeling dan wel;



een inkomensverklaring met bewijsstukken, indien bij de Belastingdienst geen
inkomensgegevens bekend zijn, of ingeval van een sterke daling van het actuele inkomen;



het inkomen van huurder, diens partner en medebewoners, maar niet van (verdienende)
kinderen.



Ook zal bij de passende woningtoewijzing, net als bij de 90%-toewijzingsnorm geen
vermogenstoets plaatsvinden.



Wel telt inkomen uit sparen of beleggen mee als onderdeel van het verzamelinkomen. Net als
bij de 90%-toewijzingsnorm.



Ook hier een uitzondering voor bepaalde studenten en statushouders.



In tegenstelling tot de 90%-toewijzingsnorm zal bij de woningtoewijzing aan chronisch zieken
en gehandicapten met een zwaardere zorgindicatie in het kader van de passende
woningtoewijzing wel een inkomenstoets plaats vinden, met andere woorden – zolang passend
toewijzen geldt, – moet iedere huurder met een huurovereenkomst (dus geen intramurale
zorg) worden getoetst op inkomen.

Door deze benadering zal er maar één keer gegevens behoeven te worden opgevraagd, die
eenduidig worden gehanteerd van de passendheidstoets en de 90%-toewijzingsnorm.
Het enige verschil is dan dat de toetsen elk een ander niveau van de maximuminkomensgrens en
maximumhuurgrens hanteren. Als er een akkoordverklaring is voor de passendheidsnorm, dan is
automatisch ook vastgesteld dat de woningtoewijzing voldoet aan de toewijzingsnorm.
Voor de passendheidstoets en het bijbehorende stroomschema wordt verwezen naar artikel 56 BTIV
2015 in combinatie met bijlage 5, terwijl voor de inkomenstoets verwezen wordt naar artikel 22 MR
in combinatie met bijlage 1 van de MR. Het verschil tussen beide artikelen ( en schema’s ) zit in de
zorgbehoevenden, die uitgezonderd zijn in artikel 22 lid 3 sub d MR en wel zijn vermeld in artikel 56
BTIV.
Verhuur via derden
Ook bij verhuur via derden geldt de passendheidstoets, echter alleen voor zover die derde ook een
huurovereenkomst sluit (dus bijvoorbeeld niet bij intramurale zorg).
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Mogelijke acties/resultaten:


Inventariseren impact van passende toewijzing op het vastgoedbeleid



Inventariseren invloed op huurbeleid



Inventariseren impact op proces woningverhuur



Bepalen toewijzingscategorieën en inkomensklassen



Informeren medewerkers afdeling Verhuur



Aanpassen verhuurproces



Uitvoeren interne controles.

Wettelijk kader:
Woningwet:

artikel 46

BTIV:

artikel 54, 55, 56 + (schema bijlage 5)

NvT BTIV:

3.8

MR:

geen

Toelichting MR: geen
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14. ‘90%’–toewijzingsnorm (80%/10%/10%-regel)
Zie ook de relatie met passend toewijzen (passendheidstoets). De wet schrijft voor dat sociale
huurwoningen aan de primaire doelgroep moeten worden toegewezen, waarbij 80 procent aan de
primaire doelgroep moet worden toegewezen (inkomen < 34.911 euro; prijspeil per 1 juli 2015).
Gedurende 5,5 jaar (vanaf 1 juli 2015) mag 10 procent worden verhuurd aan huishoudens met een
inkomen tussen 34.911 en 38.950 euro (zie het BTIV art 16).
Met betrekking tot de 10 procent vrije toewijzingsruimte geldt dat er prioriteit gegeven moet
worden aan een specifieke doelgroep (mensen met psychische of lichamelijke beperkingen ).
Bovendien moet het beleid over de 10 procent vrije ruimte, worden overlegd met
huurdersorganisaties.
De inkomensgrenzen gelden niet voor woningen die worden toegewezen op grond van de AWBZ en
waar sprake is van een integrale levering van wonen en zorg. Voor zorgbehoevenden met een
zorgindicatie geldt dus geen inkomenstoets. Let op: bij passend toewijzen geldt dit wel (zie vorige
paragraaf).
Als er een gemeentelijke huisvestingsverordening is, moeten corporaties zich daar voor dit 10
procent aan houden. Deze bepalingen gelden ook voor de corporatie als er sprake is van toewijzing
door intermediairs (verhuur via derden).
Corporaties kunnen samen een verzoek indienen bij de minister tot uitruil van het percentage onder
strikte condities (artikel 60 van het BTIV).
Hierbij is bij de begripsbepaling van het inkomen bij de passendheidstoets aansluiting gezocht bij
het begrip dat in dit onderdeel wordt gehanteerd. Verstandig is dan ook om eerst de
passendheidstoets uit te voeren, voldoet de woningzoekenden daar aan, dan voldoet deze ook
automatisch aan de toewijzingsnorm.
Sanctionering
Als een corporatie de 90%-toewijzingsnorm niet haalt, voldoet zij niet aan de eisen die gesteld zijn
ten aanzien van de uitvoering van de DAEB-werkzaamheden. De minister kan de volgende
maatregelen nemen:


besluiten dat de corporatie in het kalenderjaar dat direct op die beoordeling volgt geen
compensatie voor nieuwbouw van woningen verkrijgt;



kan een deel van de in het desbetreffende kalenderjaar ontvangen compensatie terugvorderen;



kan een bestuurlijke boete opleggen.

Dit is van toepassing wanneer de onderschrijding van de toewijzingsnorm in enig jaar meer
bedraagt dan 5 procent. Wanneer de norm met minder dan 5 procent is onderschreden kan de
corporatie dit met het jaar er op volgend compenseren.
Mogelijke acties/resultaten:


Toewijzingen zijn geïnventariseerd en het toewijzingsbeleid is geëvalueerd en voor zover nodig
(momenteel wordt al gewerkt volgens het besluit van de EC van 15-12-2009) aangepast. Met
de betrokken afdelingen is hierover gecommuniceerd.



Het beleid over de 10 procent vrije ruimte, is overlegd met huurdersorganisaties.



Procedure verhuur door derden is geëvalueerd en voor zover nodig aangepast. Met afdelingen
en externe partijen is daarover gecommuniceerd.
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Wettelijk kader:
Woningwet:

artikelen 46 en 48

BTIV:

artikel 16

BTIV:

artikelen 57, 58, 59, 60 (uitruil)

BTIV:

artikelen 62 en 63 (sanctioneren en terugvorderen) compensatie).

NvT BTIV:

3.7 en 5.3 (sanctioneren en terugvorderen)

MR:

artikel 22 en bijlage 1

Toelichting MR: artikel 22: Nadere eisen aan de inkomenstoetsing bij toewijzing van woningen.
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15. Sanerings- en projectsteun
Artikel 57 Woningwet bepaalt dat een corporatie volgens bij BTIV te bepalen regels, subsidie kan
ontvangen ten behoeve van sanering. Ook biedt de wet de mogelijkheid van uitkering van
projectsteun in geval de corporatie onvoldoende middelen heeft voor de uitvoering van de DAEBwerkzaamheden. Aangezien WSW (borgingsvoorziening) via mandatering een rol in het
saneringsproces krijgt is dit (inclusief rol) in artikel 59 van de wet opgenomen.
Jaarlijks bepaalt de minister de bijdrage die de sector moet betalen aan het saneringsfonds.
Saneringssteun
Deze is primair gericht op de voortzetting van de DAEB-werkzaamheden en niet op het
voortbestaan van de betrokken corporatie. De saneringsaanvraag moet – naast een analyse van de
oorzaken van de financiële problemen – maatregelen bevatten ten behoeve van de voortzetting van
de DAEB-werkzaamheden.
De corporatie dient ten aanzien van het saneringsplan:


onderscheid te maken naar DAEB- en niet-DAEB-werkzaamheden;



overleg met de gemeente te voeren;



overeenstemming te bereiken met de minister.

Het saneringsplan is de basis voor de saneringssteun en geldt voor maximaal 10 jaar, met
eventuele verlenging. Saneringssteun wordt alleen toegekend voor het redden DAEBwerkzaamheden.
Projectsteun
Projectsteun is mogelijk in geval de desbetreffende corporatie onvoldoende middelen heeft voor de
uitvoering van DAEB-werkzaamheden. Hieraan zijn voorwaarden opgenomen:


de corporatie moet aantonen dat zij over onvoldoende middelen beschikt;



andere corporaties zijn niet bereid om te helpen;



andere partijen (niet-corporaties) zijn ook niet bereid om te helpen.

De inzet van projectsteun is beperkt tot de inzet ten behoeve van DAEB-werkzaamheden.
Kosten voor sanerings- en projectsteun
Ten behoeve van de sanerings- en projectsteun kan de minister een bijdrage vragen aan de sector.
De in enig jaar te heffen bijdrage voor saneringssteun mag niet meer zijn dan 5 procent van de
gezamenlijke jaarhuuropbrengst van alle corporaties. Bij projectsteun is dat percentage maximaal 1
procent. Kwijtschelding is onder voorwaarde mogelijk.
De bevoegdheden tot het uitvoeren van de werkzaamheden rond sanering zal gemandateerd
worden aan het WSW.
Zie voor dit onderdeel ook paragraaf 5 inzake ‘overcompensatie’. Bij de berekening van de
overcompensatie wordt namelijk rekening gehouden met ontvangen saneringssteun/projectsteun,
naast rentevoordeel i.v.m. borging en korting op de koopsom van DAEB-grond.
Mogelijke acties:


Procesbeschrijving ten aanzien van het overzicht verkregen voordeel van de Overheid is
gereed.



Afdeling Financieel Beheer is geïnformeerd over de uitgangspunten ten aanzien van de
verantwoording.



De mogelijk te betalen sanerings- en/of projectsteun is bepaald door Financieel Beheer.
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Wettelijk kader:
Woningwet:

artikel 57 tot en met 59 en 104a

BTIV:

artikel 111, 112 (sanering), Artikel 113, 114 (projectsteun), Artikel 115 tot en met
118 (bijdrage van de sector), Artikel 119 (mandatering WSW)

NvT BTIV:

5.4 tot en met 5.6

MR:

geen
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16. Scheiding DAEB/niet-DAEB
Inleiding
Met de inwerkingtreding van de wet moeten corporaties DAEB- en niet-DAEB-werkzaamheden
scheiden. De corporatie kan kiezen voor een administratieve scheiding dan wel een juridische
splitsing. Wanneer een corporatie zowel een niet-DAEB-tak als een juridische dochter wenst
(mengvorm), volgt ze het regime van een administratieve scheiding. Onderdeel van het
scheidingsvoorstel is dan dat in de niet-DAEB-tak een verbinding zal worden opgericht waarin een
deel van het niet-DAEB-bezit zal worden ondergebracht.
Uitgangspunt is een levensvatbare DAEB- en niet-DAEB-tak (bij administratieve scheiding)
respectievelijk een levensvatbare corporatie en woningvennootschap (bij juridische splitsing). Zowel
bij een administratieve scheiding als bij een juridische splitsing moet de minister vooraf instemmen
met de voorstellen van de corporatie.
Voorbereiding 2016
De meeste corporaties waarderen nog niet op marktwaardering in verhuurde staat en het vergt een
aanzienlijke inspanning om dit te implementeren. Met name de basisgegevens per object dienen op
orde te worden gebracht en daar waar nodig te worden aangevuld.
Wij vragen daarbij uw aandacht voor de kwaliteit van de basisadministratie die als input dient voor
de marktwaardering. Daarnaast verdient het aanbeveling dat uw corporatie, na het formuleren van
uw portefeuillestrategie voor de niet-DAEB-tak dan wel de woningvennootschap, tijdig in overleg
treedt met gemeente en de huurders die een zienswijze moeten geven over de plannen.
Naar verwachting maakt begin 2016 de Autoriteit bekend wat de precieze formats zijn die bij de
scheidings- en/of splitsingsvoorstellen moeten worden gehanteerd. Een meerjarige balans-, winsten verliesrekening en kasprognose zullen hier onderdeel van vormen. Ook een toelichting op de
onderliggende kostenverdeelstaat, het portefeuille- en financieringsplan dient onderdeel te zijn van
het voorstel. Op basis van deze formats kunt u financiële doorrekeningen maken om uw
ontwerpscheidings-voorstellen te toetsen aan de eisen van de Autoriteit.
Voor 1 januari 2017 indienen ontwerpplan
Corporaties moeten voor 1 januari 2017 ‘ontwerpvoorstellen’ voor scheiding indienen waarin de
uitgangspunten voor scheiding zijn aangegeven. Te denken valt onder meer aan de strategische
uitgangspunten voor de verdeling van het bezit tussen DAEB- en niet-DAEB-activiteiten. In dit
voorstel doet de corporatie verslag van het overleg over de scheiding met gemeente en
huurdersorganisaties en geeft de corporatie de keuze aan voor een administratieve dan wel
juridische scheiding of dat de corporatie opteert voor het verlichte regime.
Voor 1 mei 2017 indienen definitief plan
De definitieve doorrekening van de voorstellen moet plaatsvinden op basis van de goedgekeurde
jaarrekening van 2016, aangezien de Autoriteit de beoordeling hierop baseert. De exacte eisen aan
de aanlevering van zowel de ontwerpvoorstellen (indiening voor 1 januari 2017) als de definitieve
voorstellen (indiening voor 1 mei 2017) worden ruim van te voren gespecificeerd, net zoals het
beoordelingskader. Na ontvangst van de definitieve stukken vindt de beoordeling door de Autoriteit
plaats.
De scheiding krijgt feitelijk beslag op 1 januari volgend op het besluit van de Autoriteit.
Gezien de mogelijke impact en het belang van deze bepaling, schenken we hier extra aandacht aan
in bijlage 1 bij deze routeplanner.
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Administratieve scheiding
Bij een administratieve scheiding dient de corporatie haar baten, lasten, activa en
passiva administratief toe te rekenen aan de DAEB-tak respectievelijk de niet-DAEB-tak. Ook is het
mogelijk dat corporaties woningen desgewenst overdragen van de DAEB-tak naar de niet-DAEB-tak
in geval van liberalisatie na mutatie, wel in relatie tot prestatieafspraken. Voor de werking van de
interne startlening zie: 3.Bestaande en toekomstige financieringen voldoen aan de wet.
Juridische splitsing
Bij juridische splitsing wordt het volledige niet-DAEB-bezit afgescheiden naar één of meer
woningvennootschappen. De overgang kan plaatsvinden door:


een juridische splitsing volgens de regels van artikel 334a en volgende van Boek 2 van BW.
Dan wordt de corporatie 100 procent aandeelhouder van de op te richten woningvennootschap.



Daarnaast is overdracht van niet-DAEB-werkzaamheden mogelijk onder bijzondere titel.

De regels die gelden voor de minimaal af te splitsen niet-DAEB-activa en passiva zijn grotendeels
hetzelfde als bij een administratieve scheiding. De minister moet instemmen met de juridische
splitsing.
Uitgangspunt bij is dat in beginsel maximaal 60 procent van de over te dragen woningen
gefinancierd wordt met aandelenkapitaal (zie paragraaf 2.5.4). Bij een juridische splitsing is het
mogelijk daarvan af te wijken wanneer dit noodzakelijk is voor de levensvatbaarheid en continuïteit
van de woningvennootschap (artikel 89, BTIV). Voor de werking van de interne startlening zie
paragraaf 3: Bestaande en toekomstige financieringen voldoen aan de wet.
Algemeen: overgang van woningen
Het is wenselijk dat gemeenten, bewonersorganisaties en corporaties prestatieafspraken maken
over de omvang van de in de gemeente benodigde kernvoorraad. Deze afspraken kunnen dan
betrokken worden bij de beoordeling van de facultatieve overgang van woningen na scheiding.
Verplichte overgang van woningen
Woningen met een huurprijs onder de liberalisatiegrens dienen in de DAEB-tak te worden
ondergebracht. Woningen die met een niet-geliberaliseerd contract toch een
huurprijs boven de liberalisatiegrens hebben (kan gevolg zijn van het in de loop der tijd
boven de liberalisatiegrens uitgroeien van de huurprijs) worden eveneens tot de DAEB-tak
gerekend (zie Woningwet artikel 47, eerste lid, onderdeel c). Indien de huurprijs van deze woningen
na mutatie boven de liberalisatiegrens komt of blijft, moeten deze naar de niet-DAEB-tak overgaan.
De woningen dienen dan administratief tegen marktwaarde over te gaan als ware het een verkoop.
Om de woningen in de DAEB-tak te houden, dient de huurprijs bij mutatie te worden verlaagd tot
onder de liberalisatiegrens.
Facultatief over te dragen woningen bij de scheiding/splitsing
Het is mogelijk dat facultatief maximaal 10 procent van het te liberaliseren bezit kan worden
overgebracht naar de woningvennootschap, op te nemen in het scheidings- c.q. splitsingsvoorstel.
Een eventuele interne lening kan op marktconforme rentecondities worden verstrekt en dient in 15
jaar lineair of annuïtair verplicht te worden afgelost.
Indien noodzakelijk is (levensvatbaarheid en financierbaarheid van de corporatie dan wel dochter)
kan de Autoriteit toestemming geven om een hoger percentage dan 10 procent van het te
liberaliseren bezit over te dragen. Daarnaast kan het ook op volkshuisvestelijke gronden gewenst
zijn dat een hoger percentage wordt overgedragen, bijvoorbeeld i.v.m. de 90%-toewijzingsnorm. In
dat geval moet de corporatie wel aantonen dat er voldoende woningen in de DAEB-tak overblijven.
De gemeente en huurdersorganisatie kunnen deze motivering betrekken bij hun zienswijze.
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De Autoriteit moet vooraf (via scheidingsvoorstel) instemmen. Het voorstel moet tevens voor een
zienswijze worden voorgelegd aan de gemeenten en bewonersorganisaties.
Overgang van andere woningen na de scheiding/splitsing
Bij deze overgang zijn twee situaties te onderscheiden:


De woning is leeg als gevolg van een mutatie. Wanneer deze woning na leegkomst
geliberaliseerd wordt verhuurd, gaat deze administratief over tegen marktwaarde (als ware het
een verkoop). Er is geen voorafgaande toestemming van de Autoriteit vereist. Wel vormt dit
vooraf een onderdeel van de prestatieafspraken tussen gemeente, bewonersorganisatie en
corporaties (artikel 44 van de Woningwet).



De woning is bewoond. Een corporatie kan ook na de vermogensscheiding een verzoek
indienen om potentieel te liberaliseren, maar op dat moment nog gereguleerd verhuurde
woningen over te laten gaan naar de niet-DAEB-tak. Voor deze overgang is voorafgaande
toestemming van de Autoriteit alsook de zienswijze van de gemeente en bewonersorganisaties
(BTIV artikel 79).

Wanneer een corporatie woningen wil overdragen aan een woningvennootschap gelden
daarvoor dezelfde eisen als bij verkoop van woningen aan derden. Zie NvT BTIV: 2.5.3.
Ook bij overdracht na scheiding of splitsing wordt een grens opgenomen voor het aantal te
liberaliseren en blijvend gereguleerde woningen dat aan de niet-DAEB-tak dan wel de dochter kan
worden overgedragen (zie N.vT BTIV: 2.5.2).
Tip:
Het is verstandig vanuit praktische optiek om bezit (zoals garageboxen, Maatschappelijk vastgoed,
bergingen, VvE-beheer etc.) dat mogelijk c.q. regelmatig bij mutatie ‘omklapt’ van DAEB naar nietDAEB en vice versa, onder te brengen vanaf het startmoment in de niet-DAEB-tak. Hiermee wordt
voor de toekomst voorkomen dat dit bezit steeds omgeboekt moet worden, inclusief het
bijbehorende financieringsvraagstuk.
Doorvoeren scheiding-splitsingsplan
Er kan onderscheid worden gemaakt tussen
1.

het opstellen van het scheidings- splitsingsplan en

2.

het doorvoeren van deze keuze tot in de haarvaten van de organisatie. Denk hierbij aan het
doorvoeren in processen, softwaresystemen, administratie, organisatie, meerjarenbegroting,
rapportages etc.

i. Opstellen scheidingsplan
Bij het opstellen van het scheidingsplan kan een zich herhalend proces worden doorlopen (zie
bijlage 1 bij deze routeplanner). De stappen die we daarbij onderscheiden zijn:
1.

Doelgroep en portefeuillestrategie herijken;

2.

Inventariseren DAEB-/niet-DAEB-bezit;

3.

Opstellen openingsbalans DAEB/niet-DAEB;

4.

Opstellen gesplitste meerjarenbegroting;

5.

Bepalen hoogte interne lening;

6.

Controleren levensvatbaarheid en financierbaarheid;

7.

Continueren en/of aanpassen vastgoedbeleid.

Bij intern akkoord kan het voorlopig scheidingsplan worden opgesteld. Vervolgens dient u de
communicatie met externe partijen op te starten. Hierbij onderscheiden we de volgende stappen:
8.

Zienswijzen gemeenten en huurdersorganisaties opstellen;
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9.

Concept scheidingsplan/splitsingsplan vóór 1 januari 2017 indienen bij de minister.

10. Definitief Scheidingsplan/splitsingsplan vóór 1 mei 2017.
Bij alle stappen in het proces is het verstandig om na te gaan welke stakeholders logischerwijs bij
het proces moeten worden betrokken.
Als gemeenten en/of huurdersorganisaties een negatieve zienswijze hebben, is het verstandig om
het proces geheel of gedeeltelijk opnieuw te doorlopen voordat het plan wordt verzonden aan de
Minister.
Het scheidings- en/of splitsingsproces wordt uitgebreid toegelicht in bijlage 1 bij deze Routeplanner.
ii. Doorvoeren in de organisatie
Uiteindelijk dient de keuze te worden doorgevoerd in de organisatie. Dit is een complexe materie en
verschilt per corporatie, zodat in deze Routeplanner hier niet afzonderlijk op wordt ingegaan.
Aandelen woningvennootschap
De minister kan bepalen dat de aandelen in een woningvennootschap door de corporatie moeten
worden aangeboden aan marktpartijen, indien dit noodzakelijk is uit het oogpunt van het
waarborgen van de financiële continuïteit van de corporatie.
Fiscale consequenties
In de wet is niets opgenomen ten aanzien van mogelijke nadelige fiscale consequenties. Echter die
kunnen er wel degelijk zijn en zullen dus in kaart moeten worden gebracht.
Voor mogelijke acties /resultaten wordt verwezen naar bijlage 1 bij deze routeplanner.
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Wettelijk kader:
Woningwet:

diverse artikelen: artikel 45, 47, 49, 50 (administratief), Artikel 50a, 50b, 50c
(juridisch)

BTIV:

artikel 64 (verlicht regime), Artikel 65, 68 en 69 (achterlaten kosten in de DAEBtak bij markttoets), Artikel 66, 67, 70 tot en met 80 (administratief), Artikel 81 tot
en met 89 (juridisch), Artikel 90 (aanbieden aandelen woningvennootschap).

NvT BTIV:

4.5 Scheiding DAEB en niet-DAEB

MR:

artikel 24 (wijk/buurt is postcodegebied), 29, 36.

Toelichting MR: artikel 29 en 36: Nadere regels over de voornemens ter attentie van de scheiding
van DAEB- en niet-DAEB-activiteiten.
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17. Reglement Financieel Beheer
(Aedes publiceert dit najaar een model treasurystatuut en aan het eind van dit jaar een model
Reglement financieel beheer)
De corporatie draagt zorg voor een sobere en doelmatige bedrijfsvoering (BTIV 102).
Financieel beleid en beheer van de corporatie is zodanig dat de financiële continuïteit niet in gevaar
komt. In het BTIV zijn nadere eisen gesteld aan dat reglement Financieel Beheer (waaronder het
treasurystatuut). Eisen die zijn gesteld hebben onder andere betrekking op de uitgangspunten van
het financieel beleid en beheer, organisatie, risicomanagement en jaarlijkse monitoring en
betrokkenheid van intern toezicht op het beheer. Dit reglement geldt ook voor afhankelijke
ondernemingen (meerderheidsbelang) en samenwerkingsvennootschappen waarin de corporatie
volledig aansprakelijk vennoot is. De eisen die aan het reglement zijn gesteld, hebben onder meer
betrekking op de uitgangspunten van het financieel beleid en beheer, de organisatie (waaronder
positionering controlfunctie en auditcommissie) en jaarlijkse monitoring en de betrokkenheid van
het intern toezicht op het beheer. Ook zijn er regels vastgelegd voor beleggingen en derivaten. Zie
ook relatie met: ‘Bestaande en toekomstige financieringen voldoen aan de wet’.
Het treasurystatuut moet ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Minister.
Beleggingen: in de MR zijn nadere bepalingen opgenomen t.a.v. beleggingen (MR artikel 41).
Derivaten: de standaard te hanteren contracten t.a.v. derivaten zijn in bijlage 6 en 7 van de MR
opgenomen (MR artikel 43).
Mogelijke acties/resultaten:


Aedes komt in september/oktober 2015 met een model treasurystatuut. Eigen treasurystatuut
(indien nodig/gewenst) hierop aanpassen en voorleggen ter goedkeuring aan de Minister.



Aedes zal met een model financieel beleid komen, eigen beleidsnotitie financieel beleid (indien
nodig/gewenst) hierop aanpassen en ter goedkeuring voorleggen aan de Minister.



Directie en RvT zijn geadviseerd over de wijzigingen ten aanzien van treasury op basis van de
wet.



De organisatie rond treasury, inclusief derivaten en beleggingen, is aangepast op basis van de
wet.



Toetsen huidige treasurystatuut en besluitvormingstraject rond treasury implementeren in de
bedrijfsvoering en indien nodig in overeenstemming brengen met de wettelijke bepalingen.



De inrichting van de bedrijfsvoering voldoet aan de wettelijke bepalingen rond derivaten en
beleggingen.

Wettelijk kader:
Woningwet:

artikel 55, 55a Woningwet

BTIV:

artikelen 102 tot en met 108

NvT BTIV:

2.6 (reglement financieel beheer)

MR:

artikel 41 (beleggingen), 43 (derivaten), 45 en 46 (overgangsbepalingen) +

bijlagen

6 en 7

Toelichting MR: artikel 41: Beleidsregels verantwoord beleggen
Toelichting MR: artikel 43: Regels voor derivaten.
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18. Dienstverlening
(Over dit onderwerp leven nog tal van praktische uitvoeringsvraagstukken. Dit zal dan ook de
komende tijd verder worden uitgewerkt in de Aedes-uitgave Vragen en Antwoorden over de
Woningwet)
Niet in concurrentie treden
Uitgangspunt is dat diensten die primair door andere maatschappelijke organisaties worden
aangeboden of waarbij de corporatie in concurrentie treedt met marktpartijen, niet zijn toegestaan.
Diensten aan eigen bewoners


Corporaties mogen hun woningen zelf schoonmaken bij mutatie of bij overlast (bv
onhygiënische situaties). Verboden is om met de markt concurrerende schoonmaakdienst ten
behoeve van derden te exploiteren.



Idem bij woninginrichting: de corporatie mag gemeubileerde en/of gestoffeerde verhuren en de
kosten verrekenen via de servicekosten, maar geen concurrerend woninginrichtings-bedrijf
starten



Alleen bij verkoop van eigen bezit mag een corporatie als makelaar optreden. Maar niet
toegestaan is zelf als notaris, makelaar voor derden of hypotheekadviseur te gaan optreden.



Het is verboden hypotheken aan te bieden aan het eigen personeel.



Corporaties mogen geen verzekeringen aanbieden, maar wel bemiddelen voor verzekeringen
als dit betrekking heeft op eigen bezit.



Corporaties mogen geen leningen verstrekken, aan het eigen personeel of aan huurders.



Leningen zijn (onder strike condities) wel toegestaan aan de eigen BV’s en aan andere
corporaties in het kader van collegiale steunverlening.



Producten als koopgarant zijn (onder voorwaarden) toegestaan.



Ook mogen corporaties (financiële) ondersteuning bieden aan startende kopers die tot de
doelgroep behoren (met een huishoudinkomen lager dan 38.950 euro (prijspeil 2015)).Hierbij
gelden diverse randvoorwaarden (bescherming koper tegen financiële tegenvallers, begrenzing
omvang, NHG van toepassing etc.).

Dienstverlening voor derden


Bestaand VvE beheer voor complexen waar de corporatie geen bezit heeft wordt gerekend tot
de niet-DAEB-activiteiten. Bij nieuwe niet-DAEB-activiteiten moet de markttoets door de
gemeente worden uitvoeren.



Als de DAEB-bezit in een VvE heeft, mag de corporatie het beheer voor die VvE doen vanuit de
DAEB-tak.



Als de corporatie de woonruimte in de VvE vanuit de niet-DAEB-tak verhuurt, valt ook het
verrichten van het beheer voor die VvE in de niet-DAEB-tak.



Als er sprake is van gemengde complexen waar de corporatie gereguleerd en geliberaliseerd
bezit heeft, dan zou naar de letter van de wet het beheer opgesplitst moeten worden naar
DAEB en niet-DAEB naar rato van het bezit van de corporatie in die VvE. Aangezien dat
onwerkbaar is, is het raadzaam deze VvE`s onder te brengen in de niet-DAEB-tak.



Uitvoering van onderhoud voor derden is niet toegestaan, ook in de niet-DAEB-tak of voor de
dochter, immers valt niet in het werkdomein.



Verder mogen corporaties wel maatschappelijk (zorg)vastgoed bouwen en beheren maar niet
het personeel in dienst hebben. Dus geen zorgdiensten, maaltijddiensten, medische diensten,
naschoolse opvang, hulpverlening bij schooluitval, opvoedondersteuning, onderwijs en
dergelijke.



Wel mogen opleidingen worden verzorgd voor het eigen personeel. Ook stages en
afstudeerbegeleiding etc. is toegestaan.
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Mogelijke acties/resultaten:


Aanpassen van processen/procedures.

Wettelijk kader:
Woningwet:

artikel 45 lid 2 sub c

BTIV:

artikel 47 en 48

NvT BTIV:

3.3

MR:

geen
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19. Klachtenreglement/sloopreglement
Sloopreglement
Corporaties moeten een regelement opstellen ten aanzien van slopen en het treffen van ingrijpende
voorzieningen aan haar woongelegenheden.
Klachtenreglement
In de Woningwet is bepaald dat het model klachtenreglement van Aedes algemeen verbindend
wordt verklaard, voor zover dat niet in strijd is met wetgeving. De Europese Commissie heeft een
richtlijn vastgesteld die gaat over buitengerechtelijke geschillenbeslechting consumenten. Beoogde
datum van inwerkingtreding van deze richtlijn is 9 juli 2015. De regering is van mening dat de
klachtenafhandeling van corporaties moet voldoen aan de eisen van dat wetsvoorstel (de
Implementatiewet buitengerechtelijke geschilbeslechting consumenten). Het klachtenreglement van
Aedes zal hierop moeten worden aangepast. De regering zal overleg in gang zetten met Aedes en
de Woonbond om te komen tot een klachteninstantie (of instanties) die aan deze eisen voldoet
(voldoen). Er komt een externe klachteninstantie. Hoe dit wordt georganiseerd en hoe een en ander
invulling krijgt, is nog niet bekend.
Mogelijke acties/resultaten:


Opstellen van een sloopreglement.



Toetsen of het huidige klachtenreglement van de corporatie voldoet aan het Aedes
klachtenreglement.



In overleg treden met gemeenten en huurders over het klachtenreglement.



Aanpassen van processen/procedures.

Wettelijk kader:
Woningwet:

artikel 55b

BTIV:

artikel 109

NvT BTIV:

2.8 klachtenreglement

MR:

geen
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20. Autoriteit Woningcorporaties/WSW
Hieronder wordt ingegaan op de bepalingen rond werking en positionering van het externe toezicht
(AW) en de borgingsvoorziening (WSW).
Autoriteit Woningcorporaties (AW)
Bij de inwerkingtreding van de Novelle per 1 juli 2015 is het financiële toezicht (in het verleden
uitgevoerd door het CFV) samen met de voormalige volkshuisvestelijke toezichthouder (belegd bij
de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)), omgevormd tot de Autoriteit Woningcorporaties.
Deze gaat functioneren als zelfstandige afdeling binnen het ILT. Zie onderstaand schema.
De Autoriteit Woningcorporaties gaat toezicht houden op rechtmatigheid, governance en integriteit
én financiën. Bundeling van deze toezichtterreinen zal de effectiviteit van het toezicht versterken,
aldus de minister. De Autoriteit zal haar taken uitvoeren onafhankelijk van wetgever (beleidsmaker)
en politiek. De minister formuleert de kaders voor het toezicht. Dat toezicht vindt plaats via onder
andere regelgeving, de jaarplancyclus (waarin onder andere de begroting wordt goedgekeurd) en
via richtinggevende nota’s aan de Tweede Kamer waarover de minister verantwoording aflegt.
Zie voor verdere achtergrond de Woningwet, afdeling 5. Toezicht en bewind. Artikel 60 tot en met
artikel 61 Lb. Hier wordt ingegaan op de werkwijze van de autoriteit Woningcorporaties,
interventiemogelijkheden zoals het geven van aanwijzingen, het onder bewindvoering plaatsen van
een toegelaten instelling.
Artikel III van de wet gaat in op de overgang van het CFV in de ILT (opheffen CFV).

Borging: WSW
De saneringsfunctie, nu nog belegd bij het CFV, is op verzoek (‘mandatering’) van de minister
toegewezen aan het WSW. Zie voor verder achtergrond en positionering WSW t.a.v. de Autoriteit en
verdere achtergrond de 1 juni brief van de Minister:
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29453-389.html
En: achtergrondinformatie t.a.v. de mandatering van de bevoegdheden om te saneringen richting
WSW:
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-17890.html
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Zie ook voor verdere achtergrond wetsartikel 59 van de Woningwet, betreffende de rol van de
borgingsvoorziening (lees WSW) bij sanering.
Mogelijke acties/resultaten:
n.v.t.
Wettelijk kader:
Woningwet:

artikel 21f, 60 tot en met 61c

BTIV:

artikel 18 (WSW), 119 (WSW), 120 tot en met 123

NvT BTIV:
MR:
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21. Rol huurdersorganisaties
Huurdersorganisaties krijgen meer zeggenschap op tal van terreinen in de Woningwet. In een
aantal artikelen van de Woningwet is dan ook een nieuwe rol toebedeeld aan de
huurdersorganisaties/bewonerscommissies. De Woningwet heeft gevolgen voor de Wet op het
Overleg huurders – verhuurder, deze is per 1 juli op een aantal onderdelen gewijzigd. Hieronder is
een overzicht opgenomen voor welke onderwerpen er een rol is weggelegd voor de
huurdersorganisaties.
Relatie huurdersorganisaties in Woningwet:


Holdingstructuur: huurdersorganisaties hebben instemmingsrecht indien een corporatie een
nieuwe verbindingen wil aangaan.



Fusie/splitsing: huurdersorganisaties hebben instemmingsrecht.



Intern toezicht: huurdersorganisaties hebben het recht een bindende voordracht te doen
voor ten minste 1/3 van het aantal commissarissen en niet de meerderheid van de raad van
toezicht. Daarbij geldt: minimaal twee commissarissen wanneer die raad bestaat uit vijf of
meer personen en één commissaris wanneer de raad bestaat uit drie of vier personen.



Adviesrecht bij benoeming: de door huurdersorganisaties voorgedragen commissarissen
moeten voldoen aan de verscherpte eisen (‘Fit en propertest’).



Informatierecht: huurdersorganisaties ontvangen uitgebreide informatie van de corporatie,
waaronder de jaarrekening, een jaarverslag, een volkshuisvestelijk verslag en een overzicht
van voorgenomen werkzaamheden. Ook moet de corporatie inzicht bieden in haar financiële
mogelijkheden. Deze informatie dient als input voor de prestatieafspraken.



Prestatieafspraken: huurdersorganisaties en gemeente zijn partij bij de prestatieafspraken.
Gemeenten en huurdersorganisaties krijgen van de Autoriteit het kengetal volkshuisvestelijke
capaciteit. De drie betrokken partijen kunnen elkaar aan de prestatieafspraken houden. Als zij
er niet onderling uitkomen, kunnen zij geschillen voorleggen (vanaf 1 juli 2016) aan de
minister.



Scheidings-/splitsingsvoorstel DAEB/niet-DAEB: de zienswijze van de
huurdersorganisatie zal gevraagd worden.



Reglement sloop- en renovatie: overleggen over reglement met huurdersorganisaties.



Huurdersraadpleging: huurdersorganisaties kunnen besluiten ter raadpleging voorleggen aan
huurders.



Onderzoek naar beleid en gang van zaken van de corporatie: de minister en
huurdersorganisaties zijn bevoegd tot indienen verzoek tot instellen onderzoek.

Wijziging Wet op het overleg huurders verhuurder:


huurdersorganisatie heeft het recht op inlichtingen en opvragen van adviezen bij deskundigen.



Gelegenheid tot scholing en vorming huurdersorganisaties ter vervulling van hun taak,
gezamenlijk vaststellen van aantal dagen, ten minste 3 per jaar.

Wettelijk kader:
Woningwet:

artikel 19, 21, 21e, 30, 38, 39, 43, 44, 44a, 44b, 53, 55b en XVII A tot en met C.

BTIV:

artikel 73, 74, 84 en 86

NvT BTIV:
MR:
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Overige onderwerpen
In dit hoofdstuk hebben we de belangrijkste onderwerpen vanuit de Woningwet voor de
implementatie nader toegelicht. Onderstaand zijn de overige onderwerpen weergegeven, zodat er
een compleet overzicht ontstaat op basis van de wettelijke bepalingen. Het volledige overzicht van
de onderwerpen op basis van de wetsartikelen vind je terug in hoofdstuk 6 van deze routeplanner.
Wettelijke bepalingen m.b.t.:

Artikel Woningwet, BTIV 2015 en MR

Definities

Artikel 1 Woningwet
Artikel 1 BTIV
Artikel 1 MR

Toelating/intrekking en vereffening van het

Artikel 19 en 20 Woningwet

vermogen

Artikel 5 tot en met 7 BTIV

Algemene bepaling, scheiden DAEB en niet-

Artikel 14 BTIV

DAEB
Algemene bepaling, besluiten, belang

Artikel 15 BTIV

volkshuisvesting
Huurdersraadpleging

Artikel 21e Woningwet

De statuten en de rechtsvorm van de corporatie.

Artikel 22 en 23 Woningwet
(modelstatuten volgen nog op Aedes.nl)

Statuten en rol bestuur (algemene bepalingen)

Artikel 24 Woningwet

Verkoop van onroerend goed, let op: nieuw

Artikel 26 en 27 Woningwet

element is verkoop maatschappelijk vastgoed

Artikel 21 tot en met 27 BTIV
Artikel 9 t/m 12 MR
Artikel 9 t/m 12 Toelichting MR (incl.
schema`s)

Goedkeuring minister bij vervreemding aandelen

Artikel 27 Woningwet

in een dochtervennootschap (goedkeuring

Artikel 28 BTIV

Minister)
Informatieplicht van het bestuur aan de RvT of

Artikel 29a Woningwet

aan de Minister
Werkgebied corporatie,

Artikel 40 Woningwet

samenwerkingsvennootschappen en verbonden
ondernemingen
Verzoek toelating corporatie in gemeente

Artikel 41 Woningwet

Corporatie actief in grensregio

Artikel 41a Woningwet
Artikel 34 BTIV

Beschikbaar stellen financiële middelen ter

Artikel 45 Woningwet

bevordering van eigen woning bezit.

Artikel 48 BTIV

Bedrijfsmatig vastgoed (BOG)

Artikel 45 Woningwet
Artikel 52 BTIV

Aanbesteding bij Maatschappelijk Vastgoed

Artikel 51 Woningwet

Fusie of splitsing.

Artikel 53 Woningwet
Artikelen 91 tot en met 100 BTIV

Het visitatieproces

Artikel 53a Woningwet

Huurverhoging (huursom)

Artikel 54 Woningwet
Artikel 101 BTIV
Artikel 40 MR
Toelichting MR Artikel 37 (is een foutieve
verwijzing) Huursom

63

Activiteiten in het buitenland

Artikel 56 Woningwet
Artikel 110 BTIV

Algemeen bindend verklaring overeenkomsten

Artikel 61m t/m 61q Woningwet

met of tussen corporaties
Opleggen last onder dwangsom/bestuurlijke

Artikel 105 en artikel 120b Woningwet

boete
Samenwerkingsverband gemeenten

Artikel 124 BTIV

Experimenten toestaan

Artikel 125 BTIV

Overgangsbepalingen (zie hiervoor de 3.

Hoofdstuk 2. Artikel II Woningwet

Planning opgenomen in deze routeplanner).

Hoofdstuk IX BTIV (Artikel 126 t/m 129)

Wijzigingen Wet op Overleg Huurders
Verhuurders, waarbij huurdersorganisatie meer
bevoegdheden krijgen, zoals betrekken
deskundigen, scholingsmogelijkheden,
doorrekening kosten
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6. Planning BZK
Hier volgt de planning, wanneer welke wettelijke bepaling formeel in werking zal treden. Op
hoofdlijnen is alles in werking getreden per 1 juli 2015, behoudens het aanpassen van de
holdingstructuur, indienen van het scheidings- en splitsingsplan, de administratieve en juridische
scheiding, aanpassen statuten en het gebied van de volkshuisvesting. Voor verdere specificatie zie
tabel. Deze tabel is afkomstig van het ministerie van BZK.
Het overgangsrecht is terug te vinden in Hoofdstuk 2 bij de Woningwet (artikelen IA, II en III).
Inwerkingtreding en overgangsrecht
Onderwerp

Novelle

BTIV

Datum

Opmerking

Wooncoöperatie
Definitie

18a

1/7/2015

Algemeen

2

Bruidsschat

3

Verkoopverbod

4

Algemene bepalingen toegelaten instellingen
Toelating
Verbindingen

19-20

5-7

1/7/2015

21-21b

8-12

1/1/2018

Geldt direct voor nieuwe verbindingen.

1/1/2020
Direct in werking voor bestaande
verbindingen:
-

Geen nieuw vermogen of
verdere garanties.

-

Bestaande garanties gelden
alleen voor werkzaamheden
waar een aanvang mee is
gemaakt.

Dochterondernemingen op 1/1/2018 in
overeenstemming met de wet, met
mogelijkheid nog twee jaar tijd voor
aanpassingen (Art. II.6)
Niet-dochters voortgekomen uit door
de minister goedgekeurde afsplitsing
voor inwerkingtreding Woningwet zijn
uitgezonderd van bepalingen
Woningwet, met uitzondering van Art.
21a (Art. II.7)
Naar rato actief op vhv
Aantrekken leningen

21c

46

1/1/2017

13

1/7/2015

Geldt enkel voor nieuwe leningen (Art.
II.8)

Onderpand

21d

1/7/2015

Geldt enkel voor nieuwe situaties (Art
21d.3)

Huurdersraadpleging

21e

1/7/2015
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Organisatie
Statuten

22-23

1/1/2017

Anderhalf jaar de tijd om in lijn met de
wet gebracht te worden (Art. II.2)

Algemeen

24

Geschiktheidstoets,

25

1/7/2015
19

1/7/2015

onverenigbaarheden,

Geldt enkel voor nieuwe
benoemingen/aanwijzingen (Art. II.9)

benoemingsperiodes, etc.
Goedkeuring RvT

26, 28

Goedkeuring minister

Eisen aan RvT:

1/7/2015
22-27

Vervreemding aandelen
Meldplicht

1/7/2015

27

Verkoopregels

Permanente educatie

21

28
29-29a

1/7/2015

29b

1/7/2015

30

19

1/7/2015

Geschiktheidstoets,

Geldt enkel voor nieuwe
benoemingen/aanwijzingen (Art. II.9)

onverenigbaarheden,
benoemingsperiodes, etc.
Op de hoogte stellen

29

1/7/2015

minister
Jaarrekening/jaarverslag

35-39

BW van toepassing

1/1/2016

BBSH geldt voor verslagjaar 2015.

30

Marktwaardering

31

Vhv-verslag

36a

Jaarrekening

37

Stukken aan minister,

38

32

1/1/2016
1/1/2016

33

1/1/2016

huurders en gemeenten
Enquêterecht

39

1/7/2015

Werkgebied

40

1/7/2015

Toelating

41

1/7/2015

Werkzaamheden

Grensregio

41a
Goedkeuring

Regionale werkgebieden

1/7/2015
34

41b-41d

1/1/2016

Vaststelling gebieden door minister per

Verzoek

35

1/7/2016. Kan wel meteen

Uitzondering categorale

36

aangevraagd worden.

Ontheffing

37

Bijdragen aan vhv-beleid

42

Indicatie

1/7/2015
38

investeringscapaciteit
Overzicht werkzaamheden

43

Onderwerpen
Doen van bod

1/7/2015
39

44

1/11/2015

Het doen van een bod is per 1/7,
echter in 2015 geldt de ‘oude’ datum

1/7/2016

1/11/2015. Vanaf 2016 dus wel naar
1/7/2016.
BBSH geldt voor verslagjaar 2015.

Geschillen
Geschillencommissie

44

1/7/2016
40
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dPi

44a

1/7/2015

informatierecht

44b

1/7/2015

Markttoets

44c

1/7/2015

Uitzondering aanbrengen

Geldt enkel voor werkzaamheden
waarmee nog geen aanvang is

41

gemaakt (Art. II.10)

voorzieningen
Uitzondering

42

herstructurering op eigen
grond
Verklaring gemeente

43

Potje verkoopopbrengsten

44

Goedkeuring

45

Gebied van de

45-46

46-53

1/1/2017

volkshuisvesting

Anderhalf jaar tijd om werkzaamheden
op orde te krijgen (Art. II.2).
Werkzaamheden waarmee aanvang is
gemaakt en die voor inwerkingtreding
waren toegestaan, blijven toegestaan
(Art. II.11). Verschil DAEB/niet-DAEB
is wel van kracht.

Diensten

47

Zodra de laatste woning is uitgepond,
mogen geen diensten meer worden
geleverd.

Ter beschikking stellen

48

Geldt voor alle nieuwe situaties vanaf

financiële middelen

1/7/2015

MVG

49

10%

50

Leefbaarheid

51

BOG
Passend toewijzen
DAEB

52
46.2

54

1/1/2016

47-48
Inkomensgrens
Toewijzen woningen

Geen ingroeimodel.

1/7/2015
16

Voor 5,5 jaar

57-60

Voor verslaglegging 2015 nieuwe
inkomensgrens tellend voor heel 2015
(BTIV 118.1)
Overgangsrecht voor zorgcategorieën
(BTIV 118.4)

Transformatie zorgvastgoed

126.3

In voornemens 2017 melden, geldig tot
2021.

67

Administratieve scheiding
Vermogensscheiding

49

1/1/2017

Voorstel wordt ingediend voor 1 januari
2017. Feitelijk afgerond op 1 januari na
goedkeuring toezichthouder.

Kostenverdeelstaat

64

Potje herstructurering in

65

scheidingsvoorstel
Wat in DAEB-tak

66

Wat in niet-DAEB-tak

67

Potje herstructurering

68

Achterlaten verliezen in

69

DAEB bij herstructurering
Interne startlening

70

Onderpand

71

Administratie

72

Goedkeuring

73 – 78

Latere overdracht
Facultatief overhevelen

79
50

80

Juridische scheiding
50a-50c

1/1/2017

Wat in woningvennootschap

81

Startlening

82

Vermogensverschaffing

83

Goedkeuring

84 – 89

Vervreemding aandelen

90

Verdere bepalingen
Aanbesteding MVG

51

1/7/2015

Fusie en splitsing

53

1/7/2015

Verzoek

91, 95-

Overleg

92 – 94

Nadere inlichtingen,

97 - 99

96

goedkeuring en fusieakte
Goedkeuren splitsing
Visitatie

100
53a

Huursom

1/7/2015

54
Percentage

Bedrijfsvoering

1/7/2015
101

55

Financiële continuïteit

55a

Fin. reglement
Sloop- en

1/7/2015
1/7/2015
103-108

55b

1/7/2015

klachtenreglement
Aedes voorbeeldreglement
Betrokkenheid buiten NL
Garanties

109
56

1/7/2015
110

68

Sanering en projectsteun
Sanering- en projectsteun

57-59

1/7/2015

Aanvraag saneringssteun

111-112

Aanvraag projectsteun

113-114

Bijdrage

115-118

Mandatering sanering

119

Toezicht en bewind
Autoriteit

60

Onderwerpen toezicht

61

Mandaat Autoriteit

1/7/2015
123

Werkplan toezicht

61a

Positionering toezicht

61b

Kosten toezicht

61c

Betaling

124

Aanwijzing

61d-61f

Minister stelt op de hoogte

121
61g

Bewind

61h-61l

Algemene Rekenkamer

61la61lb

Algemeen verbindend verklaren
Algemeen verbindend

61m-

verklaren

1/7/2015

61q
Wgr

124

Experimenteerartikel

125

Overige bepalingen
Voorhang

61s

1/7/2015

Tijdelijke regeling

61t

1/7/2015

Overcompensatie

104a

1/7/2015

105

1/7/2015

120b

1/7/2015

Dwangsom ti of dochter
Bestuurlijke boete
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Hierna volgt een planning, opgesteld door Finance Ideas welke activiteiten wanneer plaats kunnen
vinden binnen een corporatie. Deze is bruikbaar voor een eerste indeling van het
implementatietraject.

Bron schema: Finance Ideas

70

Bron schema: Finance Ideas
Zoals uit bovenstaand schema blijkt moet de corporatie een concept scheidingsplan/splitsingsplan
vóór 1 januari 2017 indienen bij de Autoriteit. Een definitief scheidingsplan/splitsingsplan moet
ingediend zijn vóór 1 mei 2017.
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7. Routeplanner uitgebreid: aan de slag!
Onderwerpen/prioritering
In het hierna volgende format is de Woningwet artikelsgewijs beschreven, voorzien van
contextinformatie en mogelijke verwachte activiteitenresultaten en acties. Het is aan iedere
corporatie om zelf te bepalen welke onderwerpen hogere en lagere prioriteit krijgen, als ook welke
afdeling verantwoordelijk is enzovoort. De rubricering volgt de indeling conform de tabel zoals
hierna opgenomen.
Bij de uitwerking per format is het raadzaam aan onderstaande punten aandacht te besteden:


Keuzes; strategie/beleid/kaders (bestaand/nieuw);



Processen/besluitvormingsprocedure (management/directie/Raad van Toezicht);



Registratie/vastlegging: primair systeem;



Administratie;



Automatisering;



Control/compliance;



Verslaglegging: begroting en verantwoording;



Klantencontact;



Organisatiestructuur;



Externe afstemming (communicatie/afspraken/besluitvorming): huurdersorganisaties/
gemeenten/regio’s;



Interne afstemming (communicatie/andere projecten);



Andere disciplines (bijvoorbeeld beleid/financieel/fiscaal/juridisch/klant(contact)
/volkshuisvestelijk) betrekken en/of informeren.

In het format is in het vak ‘verwachte benodigde activiteiten’ alvast een voorzet gemaakt. Het is
aan de corporatie zelf om met behulp van bovenstaand lijstje dit vak de te verwachten benodigde
activiteiten aan te passen dan wel aan te vullen.
In de volgende tabel gaan we verder inhoudelijk in op de wet en het BTIV. Daarbij is de wet leidend
en bepalend voor de volgorde. In de volgende tabel staan de onderwerpen op hoofdlijnen waarmee
een corporatie aan de gang kan gaan.

Onderwerp

Wet

BTIV

Toel. BTIV

1.

Art 18a

2 t/m 4, 48

Hoofdstuk 1

Wooncoöperatie

MR

lid 1,
onderdeel b
2.
3.
4.

Toelating en vereffening

Art 19 en

5 t/m 7

Paragraaf 2.2

corporatie

20

Eisen
verbindingen/deelnemingen

Art 21 t/m

8 t/m 12 en

Paragraaf 2.5.4

21b

44

Verstrekken middelen aan

Art 21a

12 en 17

Geen

Financiering (intern en

Art 21 en

10, 13, 70,

Paragraaf 2.5.3, 2.7,

extern)

21c

71, 82 en 83

4.5.2 en 4.5.3

Verbod vestigen

Art 21d

n.v.t.

Geen

Art. 2

verbonden ondernemingen
5.
6.

hypotheek/pand op nietDAEB door WSW en
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2, 3 en 4

omgekeerd
7.

Eisen statuten

Art 22 en

n.v.t.

Geen

corporatie/verbonden

23
Art 24, 25,

19, 20 en 21

Paragraaf 2.3 t/m 2.5

6, 7en 8

26 en 28

(bijlage 1 en

t/m 29b

2 bij de
20 t/m 26,

Paragraaf 2.5

9 t/m 12

103

(geheel)

Art 26, 30

19, 20 en 21

Paragraaf 2.3 tot en

t/m 33

(bijlage 1 en

met 2.5

ondernemingen
8.

Eisen aan het bestuur

BTIV)
9.

Verplicht voorafgaande

Art 27

goedkeuring minister op
besluiten
10.

Eisen Raad van Toezicht

6 t/m 8

2 BTIV), 29
11.

Eisen aan

Art 35,

14,30,31 en

jaarrekening/jaarverslag

t/m met

33

Paragraaf 4 en 5.1

14, 19
en

38

bijlage 2
en 5

12.
13.

Eisen aan

Art 36a en

14 en 32

Paragraaf 4.3

volkshuisvestingsverslag

38

Regels voor uitbreiding

Art 41

N.v.t.

N.v.t.

Werkzaamheden in

Art 40 en

34

Paragraaf 3.9 en

grensregio

41a

Regiovorming op verzoek

Art 41b

van gemeente

t/m 41d

Bijdrage aan gemeentelijk
volkshuisvestingsbeleid

werkgebied
14.
15.
16.

3.10
34 t/m 37

Paragraaf 6.2

Art 42 t/m

26 lid1 sub j,

Paragraaf 5.1, 5.2

44b

38 t/m 40

,6.1 en 6.4

Art 44c

41 t/m 45

Paragraaf 2.5.3

Art 45

46 t/m 53 en

Paragraaf 3.1 t/m 3.6

(prestatieafspraken)
17.

Markttoets/rendementstoets

20 en 24

niet-DAEB
18.

Beschrijving gebied
volkshuisvesting

bijlage 3 en
4

19.

Passendheidstoets

Art 46

54 t/m 56 en

Paragraaf 3.8

20.

Kerntaak Daeb

Art 47

47 t/m 53

Paragraaf 4.1 t/m 4.5

21

21.

90%-toewijzingsnorm (80-

Art 46 en

16, 57 t/m

Paragraaf 3.7 en 5.3

22 en

10-10)

48

60, 62 en 63

Administratieve

Art 45, 47,

64 t/m 90

scheiding/juridische

48a t/m

splitsing

50c

Verplichte aanbesteding

Art 51

N.v.t.

N.v.t.

Art 53

91 t/m 100

Paragraaf 2.5.1

Art 53a

N.v.t.

N.v.t.

bijlage 5

22.

23.

bijlage 1
Paragraaf 4.5

36

maatschappelijk vastgoed
24.

Proces goedkeuring fusie en
splitsing
corporatie

25.

Verplichting tot visitatie

24, 29,

73

26.

Huursombeperking

Art 54

101

N.v.t.

40

27.

Reglement financieel beheer

Art 55 en

102 t/m 108

Paragraaf 2.6

41, 43,

55a

45 en 46
+ bijlage
6 en 7

28.

Sloop- en

Art 55b

109

klachtenreglement
29.

Sanering- en projectsteun

Paragraaf 2.8
(klachtenreglement)

Art 57 t/m

111 t/m 119

Paragraaf 5.4 t/m 5.6

61

Paragraaf 4.4

59
30.

Overcompensatie

Art 104a
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1.

Wooncoöperatie

Woningwet:

art. 18a

BTIV 2015:

art. 2 t/m 4 en 48, lid 1, onderdeel b

Toelichting BTIV:

1. wooncoöperaties

Ministeriële regeling:geen

Korte toelichting:
‘Meer keuzevrijheid voor lage inkomens in het wonen’ is de gedachte achter het mogelijk maken
van het oprichten van een wooncoöperatie. In een wooncoöperatie voorzien leden zelf in het
beheer en onderhoud van hun woning. Personen die deelnemen in de wooncoöperatie kunnen
hun woning kopen van de toegelaten instelling of dit vanuit de verhuurde situatie doen.
In een coöperatieplan worden afspraken gemaakt over beheer en onderhoud van de woningen,
de verkoopvoorwaarden van de woningen van de toegelaten instelling aan de individuele leden
en de financiële bijdrage/reservering.


Een wooncoöperatie is een vorm van zelforganisatie van kopers en huurders. Bewoners
krijgen geheel of gedeeltelijk eigendom of zeggenschap over hun woning.



Als ten minste 5 bewoners van in elkaars nabijheid gelegen woningen een wooncoöperatie
willen oprichten, kunnen zij daarover met de corporatie in gesprek gaan.



De meerderheid van de betrokken bewoners moet een inkomen hebben onder de
toelatingsgrens.



De corporatie moet een financiële tegemoetkoming geven voor de kosten van de oprichting
(minimaal 5.000 euro).



Ook mag een corporatie gedurende zes maanden de woningen die onderdeel uit zouden
maken van de op te richten wooncoöperatie, niet verkopen.

Prioriteit:

door de corporatie zelf in te vullen

!!!

!!

Verantwoordelijke afdeling: door de corporatie zelf in te vullen

Verwachte benodigde activiteiten: door de corporatie zelf aan te passen/aan te vullen
Indien er sprake is van een initiatief tot het vormen van een wooncoöperatie:


overleg met initiatiefnemers over mogelijkheden en voorwaarden



tegemoetkoming in kosten bepalen



overdragen van onderhoud(skosten) en eigendom.

Planningsdatum gereed:

Realisatiedatum:
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!

2.

Toelating en vereffening corporatie

Woningwet:

art. 19 en 20

BTIV 2015:

art. 5 t/m 7

Toelichting BTIV:

paragraaf 2.2.

Ministeriële regeling:geen

Korte toelichting:
Nadere voorschriften verzoek tot toelating als toegelaten instelling: 5 t/m 6
Nadere voorschriften omtrent vereffening bij intrekking van toelating: 7
In de Woningwet zijn de voorwaarden opgenomen waaronder een vereniging of stichting door
de minister kan worden toegelaten als toegelaten instelling. In het besluit is opgenomen welke
gegevens een vereniging of stichting dient te overleggen en op welke wijze de minister het
verzoek behandelt.
De Woningwet benoemt de oorzaken waardoor een toegelaten instelling kan eindigen. Bij
beëindiging van de toegelaten instelling moet het vermogen van de toegelaten instelling
vereffend worden. Het vermogen blijft bestemd voor de volkshuisvesting, hiertoe worden
nadere regels gesteld.

Prioriteit: door de corporatie zelf in te vullen

Verantwoordelijke afdeling: door de corporatie zelf in te vullen

Verwachte benodigde activiteiten: door de corporatie zelf aan te passen/aan te vullen

Planningsdatum gereed:

Realisatiedatum:
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3.

Eisen verbindingen/deelnemingen

Woningwet:

art. 21 t/m 21b.

BTIV 2015:

art. 8 t/m 12, 44

Toelichting BTIV:

paragraaf 2.5.4.

Ministeriële regeling:art. 2

Korte toelichting:
Voorschriften aangaan samenwerkingsvennootschap: 8 t/m 12
Naar rato van actief:

44

De wet bepaalt dat een toegelaten instelling voor het aangaan van een verbinding met een
andere rechtspersoon of vennootschap goedkeuring van de minister nodig heeft. In het BTIV
zijn voorwaarden opgenomen waaronder de minister goedkeuring kan verlenen, onder andere
de huurderorganisatie moet hiermee instemmen.
Maximaal 10 procent van het facultatief te liberaliseren DAEB-bezit mag overgaan naar de
woningvennootschap. Een hoger percentage (dan 10 procent) is mogelijk, maar dan moet de
toegelaten instelling aan strikte eisen voldoen. Bovendien geldt dat bij facultatieve overdracht
van bezit, dit voor maximaal 60 procent van de koopsom kan worden betaald via
aandelenkapitaal. Het overige deel moet extern worden gefinancierd.
De toegelaten instelling kan alleen kapitaal verschaffen door storting aandelenkapitaal of het
verstrekken van een lening. Dat kan bij juridische splitsing van DAEB en niet-DAEB bij de start
anders liggen.
De toegelaten instelling mag na oprichting van de dochter geen aanvullende leningen of
garanties voor de dochter afgeven. Hierop kan ontheffing worden verleend wat is vastgelegd in
het BTIV.
De eisen die aan de verbinding worden gesteld dienen te waarborgen dat de toegelaten
instelling zeggenschap houdt in de algemene vergadering zolang de toegelaten instelling de
meerderheid van het kapitaal verschaft. De statuten moeten aan de eisen van het BTIV
voldoen.
Een corporatie kan uitsluitend een NV of BV oprichten met blokkeringsregeling.

Prioriteit:

door de corporatie zelf in te vullen

Verantwoordelijke afdeling: door de corporatie zelf in te vullen
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Verwachte benodigde activiteiten: door de corporatie zelf aan te passen/aan te vullen


Checken overgangsrecht bestaande verbindingen en gevolgen voor die verbindingen.



Aanpassen proces met betrekking tot aangaan van nieuwe verbindingen.



Gevolgen administratieve of juridische scheiding in kaart brengen voor aangaan van
verbindingen als onderdeel van de besluitvorming voor de administratief of juridische
scheiding.

Planningsdatum gereed:

Realisatiedatum:
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4.

Verstrekken middelen aan verbonden
ondernemingen

Woningwet:

art. 21a

BTIV 2015:

art. 12 en 17

Toelichting BTIV:

geen

Ministeriële regeling:

Korte toelichting:
Voorschriften voor ontheffingsgronden voor garantstelling door een corporatie: 12
De corporatie geeft na moment van scheiding geen garanties of leningen meer af aan de
holding. Uitzonderingssituaties staan vermeld in artikel 12 BTIV.

Prioriteit:

door de corporatie nader in te vullen

Verantwoordelijke afdeling: door de corporatie nader in te vullen

Verwachte benodigde activiteiten: door de corporatie nader aan te vullen/aan te passen

Planningsdatum gereed:

Realisatiedatum:
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5.

Financiering (intern en extern)

Woningwet:

art. 21 en 21 c

BTIV 2015:

art. 10, 13, 70, 71, 82 en 83

Toelichting BTIV

paragraaf 2.5.3, 2.7, 4.5.2 en 4.5.3

Ministeriële regeling:art. 2, 3 en 4
Toelichting MR:

art. 2, 3 en 4: Leningen aan verbindingen

Korte toelichting:
Externe financiering (art 21 c)
De wet schrijft voor dat toegelaten instellingen slechts bij bepaalde instellingen is toegestaan
een financiering aan te trekken voor haar werkzaamheden. In het BTIV en toelichting zijn deze
instellingen nader gedefinieerd (WFT art 1.1.: professionele belegger b t/m r). Het ministerie
stelt nadere eisen met betrekking tot kredietwaardigheid van de banken.
De omvang van de financiering wordt gemaximeerd op 50 procent van de WOZ-waarde.
Het BTIV heeft alleen betrekking op het aantrekken van nieuwe leningen door de corporatie en
niet op bestaande financieringsafspraken met banken.
Algemeen: interne financieringen
Uitgangspunt bij splitsing is dat beide takken een evenwichtige solvabiliteit hebben, voldoende
levensvatbaar en financierbaar zijn. Financieringen voor niet-DAEB-activiteiten worden zoveel
mogelijk geacht extern plaats te vinden. Op het startmoment kan zowel bij administratieve als
bij een juridische scheiding een interne lening worden verstrekt, waarbij een administratieve
scheiding ook nog een extra interne lening onder voorwaarden kan worden verstrekt na start.
Er is in beide gevallen een verplichting tot aflossing.
Interne financiering juridische scheiding (art 21, lid 2, onderdeel e Woningwet, 21a Woningwet)
In het BTIV wordt gespecifieerd dat de hoogte van de rente gebaseerd is op de rente van een
10 jarige staatslening + opslag. De opslag wordt bij Ministeriële regeling bepaald. De opslag is
1,5 procent. De lening dient in 15 jaar te zijn afgelost.
Interne financiering: administratieve scheiding (art 21, lid 2, onderdeel e Woningwet, 21a
Woningwet)
In de toelichting staat informatie over interne lening bij administratieve scheiding (§ 4.5.2).
In het BTIV wordt gespecifieerd dat de hoogte van de rente gebaseerd is op de rente van een
10 jarige staatslening + opslag. De opslag wordt bij Ministeriële regeling bepaald. Er geldt een
opslag van 1,5 procent. De interne lening moeten worden afgelost op basis van de
vervalkalender van de WSW geborgde leningen. Aflossing van de interne lening kan geheel of
gedeeltelijk achterwege blijven zolang externe financiering aantoonbaar niet mogelijk is en
aflossing uit de niet-DAEB-kasstromen de continuïteit van de niet-DAEB-tak niet in gevaar
brengt.

Prioriteit:

door de corporatie nader in te vullen
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Verantwoordelijke afdeling: door de corporatie nader in te vullen

Verwachte benodigde activiteiten: door de corporatie nader aan te vullen/passen


Financieringskosten juridische en administratieve scheiding:



Op basis van huidige niet-DAEB-portefeuille zonder niet-DAEB-investeringen



Op basis van huidige niet-DAEB-portefeuille met investeringen niet-DAEB in
herstructureringswijken



Haalbaarheid niet-DAEB-tak op basis van financiering volledig met eigen vermogen

Planningsdatum gereed:

Realisatiedatum:
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6.

Verbod vestigen hypotheek op niet-DAEB
door WSW en omgekeerd

Woningwet:

art. 21d

BTIV 2015:

geen

Toelichting BTIV:

geen

Ministeriële regeling:geen

Korte toelichting:
Artikel 21d bestaat uit twee onderdelen:
1.

Het vestigen van een hypotheek ten behoeve van niet-DAEB-financiering wordt niet
beperkt door enig beding of vestiging van zodanige rechten ten behoeve van derden.
Dit betekent dat negatieve en positieve hypotheekverklaringen niet zijn toegestaan. Dit
soort verklaringen (zekerheden) zijn nietig.

2.

Bijna hetzelfde bepaling als bovenstaande maar dan dat het vestigen van hypotheek op
DAEB-bezit door het WSW wordt niet beperkt door enig beding of een vestiging van
zodanige rechten van anderen dan de borginstelling.

Bestaande rechten met betrekking tot bovenstaande blijven van kracht als deze tot stand zijn
gekomen vóór het inwerking treden van de Woningwet.

Prioriteit:

door de corporatie nader in te vullen

Verantwoordelijke afdeling: door de corporatie nader in te vullen
Verwachte benodigde activiteiten: door de corporatie nader aan te vullen/aan te passen

Planningsdatum gereed:

Realisatiedatum:
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7.

Eisen statuten corporatie/verbonden
ondernemingen

Woningwet:

art. 22 en 23

BTIV 2015:

geen

Toelichting BTIV:

geen

Ministeriële regeling:geen

Korte toelichting:
Dit onderdeel van de Woningwet gaat over de rechtsvorm van de toegelaten instelling en de
met de toegelaten instelling verbonden ondernemingen en verwijst naar onderdelen van het
Burgerlijk Wetboek die van toepassing zijn op de rechtsvorm.
Er zijn bepalingen aangegeven waaraan de statuten c.q. akte van de toegelaten instelling of een
aan de toegelaten instelling verbonden ondernemingen dient te voldoen.
Voor wijzigingen van statuten c.q. akte van de toegelaten instelling en verbonden onderneming
is goedkeuring van de minister benodigd.
Aedes komt met modelstatuten.

Prioriteit:

door de corporatie nader in te vullen

Verantwoordelijke afdeling: door de corporatie nader in te vullen

Verwachte benodigde activiteiten: door de corporatie nader aan te vullen/aan te passen


Beoordelen of de statuten of de akte van de corporatie en de met de corporatie verbonden
ondernemingen voldoen aan de eisen die worden gesteld



Statuten of akte wijzigingen indien noodzakelijk, wellicht voor de inwerkingtreding van de
wet

Planningsdatum gereed:

Realisatiedatum:
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8.

Eisen aan het bestuur

Woningwet:

art. 24, 25, 26 en 28 tot en met 29b

BTIV 2015:

art. 19, 20 en 21 (bijlage 1 en 2 bij de BTIV)

Toelichting BTIV:

paragraaf 2.3 tot en met 2.5

Ministeriële regeling:art. 6, 7 en 8
Toelichting MR:

art. 6, 7 en 8:Rechtsvorm en organisatie

Korte toelichting:
De Woningwet stelt nieuwe eisen aan het toezicht, waaronder ook het interne toezicht. Dat
heeft consequenties, ook voor de bestuursfunctie. De Woningwet heeft in het BTIV regels
gesteld voor de geschiktheid en betrouwbaarheid van de leden van het bestuur.
De corporatie moet een (her)benoeming van een bestuurder zoveel mogelijk ten behoeve van
de Minister, in casu de toezichthouder, onderbouwen. Deze toetst de (her)benoeming aan de
hand van de in dit besluit en de regeling gestelde eisen en voorgeschreven procedures. Een
negatieve zienswijze van de minister op (her)benoeming is niet in belang van volkshuisvesting
en kan tot sancties leiden.
De geschiktheidstoets kan ook worden betrokken bij het toezicht op functioneren van
bestuurders zonder dat benoeming aan de orde is. Vastgelegd is dat het bestuur zich blijft
voorzien van de benodigde kennis en vaardigheden voor uitoefening van het bestuur.
In de Woningwet is een grotere rol weggelegd voor het interne toezicht in die zin dat bepaalde
bestuursbesluiten, omschreven in de Woningwet, zijn onderworpen aan voorafgaande
goedkeuring van de RvT. In het BTIV is vastgelegd voor welke bestuursbesluiten geen
goedkeuring van de RvT nodig is.
In dit onderdeel van de Woningwet is ook vastgelegd hoe te handelen door het bestuur wanneer
financiële middelen ontbreken en welke informatieplicht het bestuur heeft, ook bij overige in de
wet beschreven situaties. Opzettelijk niet informeren is een overtreding.

Prioriteit:

door de corporatie nader in te vullen

Verantwoordelijke afdeling: door de corporatie nader in te vullen
Verwachte benodigde activiteiten: door de corporatie nader aan te vullen/aan te passen

Planningsdatum gereed:

Realisatiedatum:

84

9.

Verplicht voorafgaande goedkeuring
minister op besluiten

Woningwet:

art. 27

BTIV 2015:

art. 20 t/m 22, 23 t/m 25 en 26, 103

Toelichting BTIV:

paragraaf 2.5 (geheel)

Ministeriële regeling:art. 9 tot en met 12
Toelichting MR:

art. 9 t/m 12: verkoop van woningen en ander vastgoed

Korte toelichting:
Besluiten die onderworpen zijn aan goedkeuring door de Minister: 20 t/m 22, 26
Voorschriften omtrent vereiste gegevens en goedkeuring van besluiten door de Minister: 23 t/m
25
Vervreemding van aandelen in een dochtermaatschappij door de toegelaten instelling vereist
goedkeuring van de minister. In het BTIV wordt beschreven wanneer de minister de
vervreemding niet goedkeurt.
De regering zet de regels voort voor vervreemding van onroerend goed zoals deze op 1 oktober
2013 in werking zijn getreden voort. Nieuw element is de vervreemding van maatschappelijk
vastgoed. In 2015 is een evaluatie voorzien, die wijziging van de regels tot gevolg kan hebben.
De Woningwet bepaalt dat besluiten van het bestuur van de toegelaten instelling tot
vervreemding van onroerend goed moeten worden goedgekeurd door de Minister. In het BTIV
wordt uitgewerkt in welke situaties dit niet geldt en onder welke voorwaarden de minister
goedkeuring verleent.
Het reglement Financieel Beheer behoeft de voorafgaande goedkeuring van de minister.

Prioriteit:

door de corporatie nader in te vullen

Verantwoordelijke afdeling: door de corporatie nader in te vullen

Verwachte benodigde activiteiten: door de corporatie nader aan te vullen/aan te passen

Planningsdatum gereed:

Realisatiedatum:
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10.

Eisen Raad van Toezicht

Woningwet:

art. 26, 30 tot en met 33

BTIV 2015:

art. 19, 20 en 21 (bijlagen 1 en 2 BTIV), 29

Toelichting BTIV:

paragraaf 2.3 tot en met 2.5

Ministeriële regeling:art. 6,7 en 8
Toelichting MR:

arti. 6,7 en 8: rechtsvorm en organisatie

Korte toelichting:
De Woningwet stelt nieuwe eisen aan het toezicht, waaronder ook het interne toezicht.
In het Besluit zijn regels gesteld voor de geschiktheid en betrouwbaarheid van de leden van de
RvT. De RvT dient zich blijvend te voorzien van de benodigde kennis en vaardigheden voor
uitoefening van het toezicht.
Voor (her)benoeming van een commissaris is een positieve zienswijze van de minister nodig. De
Woningwet geeft aan welke voorwaarden een commissaris dient te voldoen voor
(her)benoeming.
Artikel 30 lid 9 Woningwet bepaalt dat de huurdersorganisaties een bindende voordracht
kunnen doen voor een aantal commissarissen, afhankelijk van de grootte van de RvT.
In de Woningwet is een grotere rol weggelegd voor het interne toezicht in die zin dat bepaalde
bestuursbesluiten onderworpen zijn aan voorafgaande goedkeuring van de RvT. In artikel 21
BTIV is vastgelegd voor welke bestuursbesluiten geen goedkeuring van de RvT benodigd is.
In de Woningwet is vastgelegd dat de RvT informatieplicht heeft naar de Minister, waarbij in het
BTIV is aangegeven op welke onderdelen.
Voor het goed kunnen uitoefenen van toezicht heeft het Bestuur een informatieplicht naar de
RvT, hetgeen nader is omschreven in de Woningwet.
De ondernemerskamer van het Gerechtshof Amsterdam kan een commissaris of de RvT
ontslaan, op in de wet vermelde gronden.

Prioriteit:

door de corporatie nader in te vullen

Verantwoordelijke afdeling: door de corporatie nader in te vullen

Verwachte benodigde activiteiten: door de corporatie nader aan te vullen/aan te passen

Planningsdatum gereed:

Realisatiedatum:
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11.

Eisen aan jaarrekening/jaarverslag

Woningwet:

art. 35 tot en met 38, Ibis A en B Woningwet

BTIV 2015:

art. 14, 30, 31 en 33

Toelichting BTIV:

paragraaf 4 en 5.1, (beoordeling prestaties), 5.3

Ministeriële regeling:art. 14, bijlage 2 (marktwaarde) en art. 19, bijlage 5 (dPi)
Toelichting MR

art. 14: Waardering op marktwaarde en
art. 19:Financiële prognoses (dPi voor 15 december inleveren)

Korte toelichting:
Met de jaarrekening en het jaarverslag legt de toegelaten instelling verantwoording af over haar
maatschappelijke prestaties.
De toegelaten instelling dient DAEB- en niet-DAEB-werkzaamheden te scheiden. De
administratieve scheiding of juridische splitsing heeft gevolgen voor het opstellen en inrichten
van de jaarrekening en het jaarverslag.
Ten behoeve van maximale externe transparantie is waardering van de onroerende zaken op
actuele waarde (marktwaarde) verplicht. Transparantie is ook noodzakelijk voor financiers. In
de toelichting op het BTIV is de marktwaarde nader gedefinieerd.
De toegelaten instelling moet apart een overzicht verstrekken met verantwoordingsgegevens
met onderscheid naar DAEB- en niet-DAEB-werkzaamheden. Verantwoordingsgegevens zijn van
belang voor de beoordeling van de financiële positie van de toegelaten instelling en controle op
inzet van staatssteun.
Corporaties met een kleine DAEB-portefeuille kunnen mogelijk vallen onder het verlichte
regime.
De jaarrekening en het jaarverslag moet jaarlijks worden toegezonden aan de gemeenten, de
Minister, de huurdersorganisaties, het WSW, de Autoriteit Woningcorporaties en eventuele
andere stakeholders.
Cyclus
De wet bepaalt dat het jaarverslag, de jaarrekening, het volkshuisvestingsverslag en het
overzicht met verantwoordingsgegevens over het verslagjaar (dVi) vanaf 1 januari 2017 (dus
voor het eerst over het verslagjaar 2016) ieder jaar vóór 1 mei (in plaats van vóór 1 juli) moet
zijn vastgesteld en verspreid onder de stakeholders.

Prioriteit:

door de corporatie nader in te vullen

Verantwoordelijke afdeling: door de corporatie nader in te vullen
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Verwachte benodigde activiteiten: door de corporatie nader aan te vullen/aan te passen

Planningsdatum gereed:

Realisatiedatum:

88

12.

Eisen aan volkshuisvestingsverslag

Woningwet:

art. 36a en 38

BTIV 2015:

art. 14 en 32

Toelichting BTIV

paragraaf 4.3

Ministeriële regeling:geen

Korte toelichting:
Het volkshuistingsverslag bevat de volkshuisvestelijke verantwoording over geleverde
prestaties. Het moet gemeenten, bewonersorganisaties en andere belanghebbenden hierin
inzicht bieden. Voor gemeenten en bewonersorganisaties geeft het verslag ook inzicht in de
wijze waarop invulling is gegeven aan de met de toegelaten instelling gemaakte
prestatieafspraken.
In het BTIV zijn voorschriften gegeven over de inhoud van het volkshuisvestingsverslag.
De toegelaten instelling moet apart een overzicht verstrekken met verantwoordingsgegevens
met onderscheid naar DAEB- en niet-DAEB-werkzaamheden. Verantwoordingsgegevens zijn van
belang voor de beoordeling van de financiële positie van de toegelaten instelling en controle op
inzet van staatssteun.
Het volkshuisvestingsverslag moet jaarlijks worden toegezonden aan de gemeenten, de
Minister, de huurdersorganisaties, het WSW, de Autoriteit Woningcorporaties en eventuele
andere stakeholders.

Prioriteit:

door de corporatie nader in te vullen

Verantwoordelijke afdeling: door de corporatie nader in te vullen

Verwachte benodigde activiteiten: door de corporatie nader aan te vullen/aan te passen


Rapportages en verslaglegging in overeenstemming brengen met voorschriften



Wat een hoge prioriteit heeft is niet zo zeer de jaarrekening zelf, maar de inrichting van de
administratie



Een plan van aanpak (SSC) maken voor een gescheiden administratie en facturatie.

Planningsdatum gereed:

Realisatiedatum:
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13.

Regels voor uitbreiding werkgebied

Woningwet:

art. 41

BTIV 2015:

geen

Toelichting BTIV

geen

Ministeriële regeling:geen

Korte toelichting:
Aangegeven wordt waar een toegelaten instelling werkzaam mag zijn en wat zij moet doen als
zij werkzaam wil zijn in een gemeente waar zij feitelijk nog niet werkzaam is.

Prioriteit:

door de corporatie nader in te vullen

Verantwoordelijke afdeling: door de corporatie nader in te vullen

Verwachte benodigde activiteiten: door de corporatie nader aan te vullen/aan te passen

Planningsdatum gereed:

Realisatiedatum:

90

14.

Werkzaamheden in grensregio

Woningwet:

art. 40 en 41a

BTIV 2015:

art. 34

Toelichting BTIV

paragraaf 3.9 en 3.10

Ministeriële regeling:geen

Korte toelichting:
Voorschriften omtrent de goedkeuring van activiteit in grensgemeenten: 34 BTIV.
De corporatie kan werkzaam zijn in de grensregio. In de wet en de BTIV zijn hierover nadere
bepalingen opgenomen.

Prioriteit:

door de corporatie nader in te vullen

Verantwoordelijke afdeling: door de corporatie nader in te vullen

Verwachte benodigde activiteiten: door de corporatie nader aan te vullen/aan te passen

Planningsdatum gereed:

Realisatiedatum:
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15.

Regiovorming op verzoek van gemeente

Woningwet:

art. 41b tot en met 41d

BTIV 2015:

art. 34 en 37

Toelichting BTIV

paragraaf 6.2

Ministeriële regeling:geen

Korte toelichting:
Gemeenten hebben de mogelijkheid de minister te verzoeken het werkgebied van toegelaten
instellingen vast te stellen. Deze mogelijkheid vloeit voort uit de bepaling in het regeerakkoord
dat de schaal van een toegelaten instelling in overeenstemming moet zijn met de schaal van de
regionale woningmarkt en de kerntaak. Het idee hierachter is dat het de lokale (regionale)
binding versterkt en het overleg met gemeenten en huurders bevordert.
Het voorstel dient aan een aantal nader genoemde voorwaarden te voldoen. De toegelaten
instelling kan haar zienswijze op het voorstel van de gemeenten geven.

Prioriteit:

door de corporatie nader in te vullen

Verantwoordelijke afdeling: door de corporatie nader in te vullen

Verwachte benodigde activiteiten: door de corporatie nader aan te vullen/aan te passen

Planningsdatum gereed:

Realisatiedatum:
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16.

Bijdrage aan gemeentelijk
volkshuisvestingsbeleid
(prestatieafspraken)

Woningwet:

art. 42 tot en met 44b

BTIV 2015:

art. 26 lid 1 sub j (goedkeuring RvT dVi), 38 tot en met 40

Toelichting BTIV

paragraaf 5.1, 5.2, 6.1 en 6.4

Ministeriële regeling:geen

Korte toelichting:
De Woningwet wil de relatie gemeente – corporatie - bewonersorganisaties alsook het leveren
van een bijdrage van de corporatie aan de volkshuisvestelijke prestaties in de gemeente,
versterken. De gemeente kan in haar woonvisie of volkshuisvestingsbeleid thema’s aandragen
waarvan zij vindt dat de corporatie daar op dient te presteren. In de toelichting is beschreven
welke thema’s de gemeente hierin aan de orde kan stellen. De minister beoordeelt of bijdrage
van de corporatie aan de gemeente en ook de vraag van gemeente redelijk zijn.
De bijdrage wordt vastgelegd in prestatieafspraken tussen gemeente, de corporatie en
huurdersorganisaties.
Ter voorbereiding op het maken van prestatieafspraken stuurt de corporatie de gemeente
jaarlijks een overzicht van de voornemens in volkshuisvestelijke werkzaamheden
(vijfjaarsoverzicht) in betreffende gemeente. Dit overzicht moet vooraf vastgesteld worden door
de RvT. Het overzicht bevat minimaal informatie over de voorgenomen verkopen en
voornemens tot liberalisatie van huurwoningen.
Van de gemeenten wordt wel verwacht dat zij een gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid hebben
en dat de corporaties hierover zijn geïnformeerd.
De gemeente (en eventueel huurdersorganisatie) dient ook meer zicht te krijgen op de
financiële situatie van de toegelaten instelling. De Wet geeft hier nadere richtlijnen voor.

Prioriteit:

door de corporatie nader in te vullen

Verantwoordelijke afdeling: door de corporatie nader in te vullen

Verwachte benodigde activiteiten: door de corporatie nader aan te vullen/aan te passen
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Planningsdatum gereed:

Realisatiedatum:

94

17.

Markttoets/rendementstoets niet-DAEB

Woningwet:

art. 44c

BTIV 2015:

art. 41 t/m 45

Toelichting BTIV:

paragraaf 2.5.3

Ministeriële regeling:art. 20 en 24
Toelichting MR

art. 20 en 21: goedkeuring van niet-DAEB-investeringen en
art. 24: afbakening van het achterlaten van verliezen.

Korte toelichting:
Het ontwikkelen van dure huur- en koopwoningen is primair de taak van marktpartijen; het
betreft naast duurdere woningbouw ook andere activiteiten die niet tot de kerntaak van
toegelaten instellingen worden gerekend. In bepaalde situaties kan het echter van
maatschappelijk belang zijn dat toegelaten instellingen toch niet-DAEB-taken blijven verrichten.
Een voorafgaande toetsing van niet-DAEB-investeringen dient risico’s in te kaderen en
marktverstoring (op niet-DAEB-vlak, met maatschappelijk bestemd vermogen) te voorkomen.
Ook worden er rendementseisen bij niet-DAEB gesteld. De punten en de momenten waarop
wordt getoetst worden beschreven. Bij herstructurering is de markttoets niet van toepassing als
er op eigen grond gebouwd gaat worden. Bij herstructurering van eigen bezit op erfpachtgrond
geldt een markttoets.

Prioriteit:

door de corporatie nader in te vullen

Verantwoordelijke afdeling: door de corporatie nader in te vullen

Verwachte benodigde activiteiten: door de corporatie nader aan te vullen/aan te passen

Planningsdatum gereed:

Realisatiedatum:
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18.

Beschrijving gebied volkshuisvesting

Woningwet:

art. 45

BTIV 2015:

art. 46 tot en met 53 + bijlage 3 en 4

Toelichting BTIV:

paragraaf 3.1 tot en met 3.6

Ministeriële regeling: geen

Korte toelichting:
In de Woningwet is het werkdomein van de toegelaten instelling toegespitst op de kerntaken
zodat het maatschappelijk bestemd vermogen daarvoor primair wordt ingezet. Daarnaast moet
de toegelaten instelling naar aanleiding van het besluit van de EC uit 2009 een scheiding
aanbrengen tussen taken die tot DAEB behoren en overige taken.
In de Woningwet is het werkdomein van de toegelaten instelling vastgelegd en de met de
toegelaten instelling verbonden ondernemingen. Het beschreven werkdomein heeft betrekking
op de DAEB- en niet-DAEB-werkzaamheden. Zowel voor het werkdomein als voor de DAEB-tak,
zijn in het Besluit nadere regels gesteld.
In het BTIV en de toelichting op het BTIV zijn de werkzaamheden nader uitgewerkt in kaders.
De Woningwet legt vast dat compensatie in DAEB mogelijkheid is waarvoor in het BTIV nadere
informatie wordt gegeven.
Het uitvoeren van DAEB-diensten heeft een werkingsduur van 25 jaar en wordt uiterlijk vijf jaar
daarvoor geëvalueerd door de minister op noodzaak, doeltreffendheid effecten in praktijk.

Prioriteit:

door de corporatie nader in te vullen

Verantwoordelijke afdeling: door de corporatie nader in te vullen

Verwachte benodigde activiteiten: door de corporatie nader in te vullen/aan te passen

Planningsdatum gereed:

Realisatiedatum:
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19.

Passendheidstoets

Woningwet:

art. 46

BTIV 2015:

art. 54 tot en met 56 + bijlage 5

Toelichting BTIV

paragraaf 3.8

Ministeriële regeling:geen

Korte toelichting:
Voor het passend toewijzen van sociale huurwoningen aan huishoudens met een inkomen tot
aan de maximuminkomensgrens van de huurtoeslag, wordt een toetsbare norm geïntroduceerd.
Op deze manier wordt bewerkstelligd dat huishoudens met een inkomen binnen bereik van de
huurtoeslag gehuisvest worden in de voor deze groep betaalbare woningvoorraad.
De norm geldt per 1 januari 2016 en geldt ook voor verhuur via derden.
Dit onderdeel hangt nauw samen met 90%-toewijzingsnorm.

Prioriteit:

door de corporatie nader in te vullen

Verantwoordelijke afdeling: door de corporatie nader in te vullen

Verwachte benodigde activiteiten: door de corporatie nader aan te vullen/aan te passen

Planningsdatum gereed:

Realisatiedatum:
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20.

Kerntaak DAEB

Woningwet:

art. 47

BTIV 2015:

art. 47 tot en met 53

Toelichting BTIV:

paragraaf 4.1 tot en met 4.5.

Ministeriële regeling:art. 21
Toelichting MR

art. 20 en 21: Goedkeuring van niet-DAEB-investeringen

Korte toelichting:
In dit artikel wordt nader invulling gegeven aan de kerntaak van de corporatie. Hieronder vallen
onder meer de woningen, leefbaarheid, maatschappelijk vastgoed, kantoorgebouwen voor eigen
gebruik, diensten aan bewoners etc.
Voor wat betreft de investeringen in basisscholen en centra voor jeugd en gezin geldt een
aanvullende rendementseis van 6,25 procent BAR.

Prioriteit:

door de corporatie nader in te vullen

Verantwoordelijke afdeling: door de corporatie nader in te vullen

Verwachte benodigde activiteiten: door de corporatie nader aan te vullen/aan te passen

Planningsdatum gereed:

Realisatiedatum:

98

21.

90%-toewijzingsnorm (80-10-10)

Woningwet:

art. 46 en 48

BTIV 2015:

art. 16, 57 tot en met 60, 62 en 63

Toelichting BTIV:

paragraaf 3.7 en 5.3 (sanctioneren en terugvorderen).

Ministeriële regeling:art. 22 en bijlage 1
Toelichting MR

art. 22: Nadere eisen aan de inkomenstoetsing bij toewijzing van
woningen

Korte toelichting:
De wet schrijft voor dat sociale huurwoningen aan de primaire doelgroep moeten worden
toegewezen, waarbij 80 procent aan de primaire doelgroep moet worden toegewezen (inkomen
< 34.911 euro; prijspeil per 1 juli 2015). Gedurende 5,5 jaar mag 10 procent worden verhuurd
aan huishoudens met een inkomen tussen 34.911 en 38.950 euro.

Prioriteit: door de corporatie nader in te vullen

Verantwoordelijke afdeling: door de corporatie nader in te vullen

Verwachte benodigde activiteiten: door de corporatie nader aan te vullen/aan te passen.

Planningsdatum gereed:

Realisatiedatum:

99

22.

Administratieve scheiding/juridische
splitsing

Woningwet:

art. 45, 47, 48a tot en met 50c

BTIV 2015:

art. 64 t/m 90

Toelichting BTIV

paragraaf 4.5

Ministeriële regeling:art. 24, 29 en 36
Toelichting MR

art. 24: afbakening voor het achterlaten van verliezen
en art. 29 en 36: Nadere regels over de voornemens ter
attentie van de scheiding van DAEB- en niet-DAEB-activiteiten
toegelaten instellingen

Korte toelichting:
Met de inwerkingtreding van de Woningwet moeten corporaties DAEB- en niet-DAEBwerkzaamheden scheiden. De toegelaten instelling kan kiezen voor een administratieve
scheiding óf juridische splitsing of een mengvorm. Uitgangspunt is een levensvatbare en
financierbare DAEB- en niet-DAEB-tak (bij administratieve scheiding) respectievelijk een
levensvatbare en financierbare corporatie en woningvennootschap (bij juridische splitsing).
Zowel bij een administratieve scheiding als bij een juridische splitsing moet de minister vooraf
instemmen met de voorstellen van de toegelaten instelling. De gemeenten en
huurdersorganisaties mogen een zienswijze geven.
In het BTIV zijn de voorwaarden opgenomen die de toegelaten instelling bij de administratieve
scheiding of juridische splitsing in acht moet nemen. Een toetsingskader van de autoriteit volgt
nog in een MR.
Het voorstel conceptvoorstel moet uiterlijk voor 1 januari 2017 bij de minister worden
ingediend. Uiterlijk op 1 mei 2017 levert de corporatie een definitief voorstel aan, op basis van
marktwaarde in verhuurde staat, zoals opgenomen in de goedgekeurde jaarrekening 2016.
De minister kan bepalen dat de aandelen in een woningvennootschap door de corporatie
moeten worden aangeboden indien dit noodzakelijk is uit het oogpunt van het waarborgen van
de financiële continuïteit van de corporatie.
Voor meer achtergrondinformatie wordt verwezen naar bijlage 1 bij deze routeplanner.

Prioriteit:

door de corporatie zelf in te vullen

Verantwoordelijke afdeling: door de corporatie zelf in te vullen

100

Verwachte benodigde activiteiten: door de corporatie zelf aan te vullen/aan te passen

Planningsdatum gereed:

Realisatiedatum:

101

23.

Verplichte aanbesteding maatschappelijk
vastgoed

Woningwet:

art. 51

BTIV 2015:

geen

Toelichting BTIV:

geen

Ministeriële regeling:geen

Korte toelichting:
Onder de Woningwet is de aanbesteding van Maatschappelijk Vastgoed wettelijk vastgesteld.

Prioriteit:

door de corporatie nader in te vullen

Verantwoordelijke afdeling: door de corporatie nader in te vullen

Verwachte benodigde activiteiten: door de corporatie nader aan te vullen/aan te passen

Planningsdatum gereed:

Realisatiedatum:

102

24. Proces goedkeuring fusie en splitsing
corporatie
Woningwet:

art. 53

BTIV 2015:

art. 91 t/m 100

Toelichting BTIV:

paragraaf 2.5.1

Ministeriële regeling:geen

Korte toelichting:
In de Woningwet is een regeling opgenomen over fusies met betrekking tot de toegelaten
instelling. In het BTIV zijn vervolgens nadere regels opgenomen over wijze van totstandkoming
van de fusie en de gronden waarop de minister de fusie kan goed- of afkeuren.
Gesteld wordt dat een fusie een middel dient te zijn om maatschappelijke prestaties te kunnen
leveren. Een fusie dient bij te dragen aan het beter bereiken van maatschappelijke
doelstellingen. De voorgenomen fusie dient geplaatst te worden in het kader van de positie van
de gemeente en de wenselijkheid om de schaal van de toegelaten instelling in overeenstemming
te brengen met de schaal van de regionale woningmarkt. Zo zullen voorgenomen fusies van
toegelaten instellingen met onvoldoende lokale binding in beginsel worden afgekeurd.
De huurdersorganisaties hebben instemmingsrecht.
Regels die van toepassing zijn op fusie zijn ook van toepassing bij splitsing van een toegelaten
instelling. Ook dan dient de volkshuisvestelijke meerwaarde van de splitsing te worden
aangegeven.

Prioriteit:

door de corporatie nader in te vullen

Verantwoordelijke afdeling: door de corporatie nader in te vullen

Verwachte benodigde activiteiten: door de corporatie nader aan te vullen/aan te passen
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Planningsdatum gereed:

Realisatiedatum:

104

25.

Verplichting tot visitatie

Woningwet:

art. 53a

BTIV 2015:

geen

Toelichting BTIV:

geen

Ministeriële regeling:geen

Korte toelichting:
De visitatie is in de Woningwet verplicht gesteld en onder aansturing van het ministerie
gebracht. De minister heeft de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland aangewezen als
onafhankelijke instantie aan die zorg draagt voor uitvoering van de visitatie bij de toegelaten
instellingen. Het uitgebrachte visitatierapport wordt onderwerp van het overleg met de
gemeente en huurdersorganisaties (het voorgeschreven overleg waarin tevens
prestatieafspraken worden gemaakt).

Prioriteit:

door de corporatie nader in te vullen

Verantwoordelijke afdeling: door de corporatie nader in te vullen

Verwachte benodigde activiteiten: door de corporatie nader aan te vullen/aan te passen

Planningsdatum gereed:

Realisatiedatum:
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26.

Huursombeperking

Woningwet:

art. 54

BTIV 2015:

art. 101

Toelichting BTIV

geen

Ministeriële regeling:art. 40
Toelichting MR:

art. 37:Huursom (foute verwijzing)

Korte toelichting:
De regels voor de jaarlijkse huurverhoging zijn vastgelegd in een MR. Hierbij is vastgehouden
aan het basishuurverhogingspercentage als bedoeld in artikel 1 van de Uitvoeringswet
huurprijzen woonruimte.

Prioriteit:

door de corporatie nader in te vullen

Verantwoordelijke afdeling: door de corporatie nader in te vullen

Verwachte benodigde activiteiten: door de corporatie nader aan te vullen/aan te passen

Planningsdatum gereed:

Realisatiedatum:
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27.

Reglement financieel beheer

Woningwet:

art. 55 en 55a

BTIV 2015:

art. 102 t/m 108

Toelichting BTIV:

paragraaf 2.6

Ministeriële regeling:art. 41, 43, 45 en 46 + bijlage 6/7
Toelichting MR

art. 41: beleidsregels verantwoord beleggen en art. 43:
Regels voor derivaten

Korte toelichting:
De corporatie draagt zorg voor een sobere en doelmatige bedrijfsvoering.
Financieel beleid en beheer van de corporatie is zodanig dat financiële continuïteit niet in gevaar
komt.
De corporatie moet over een reglement financieel beheer beschikken. In het BTIV zijn nadere
eisen gesteld aan dat reglement. Eisen die aan het reglement zijn gesteld hebben onder andere
betrekking op de uitgangspunten van het financieel beleid en beheer, organisatie en jaarlijkse
monitoring en betrokkenheid van intern toezicht op het beheer. Ook zijn regels gesteld voor
beleggingen.
Het reglement geldt ook voor afhankelijke ondernemingen (meerderheidsbelang) en
samenwerkingsvennootschappen waarin de toegelaten instelling volledig aansprakelijk vennoot
is.
Het treasurystatuut/reglement financieel beheer moet ter goedkeuring worden voorgelegd aan
de minister.
De toelichting op het BTIV bevat nadere voorgeschreven regels.

Prioriteit:

door de corporatie nader in te vullen

Verantwoordelijke afdeling: door de corporatie nader in te vullen

Verwachte benodigde activiteiten: door de corporatie nader aan te vullen/aan te passen
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Planningsdatum gereed:

Realisatiedatum:

108

28.

Sloop- en klachtenreglement

Woningwet:

art. 55b

BTIV 2015:

art. 109

Toelichting BTIV:

paragraaf 2.8 (klachtenreglement)

Ministeriële regeling:geen

Korte toelichting:
De corporatie stelt een reglement op met betrekking tot sloop en renovatie en voert hierover
overleg met gemeenten en huurdersorganisaties.
Met het BTIV wordt invulling gegeven aan het aanwijzen van een klachtenreglement dat voor
alle toegelaten instellingen verplicht geldt, het betreft het voorbeeld klachtenreglement van
Aedes. De regering zal overleg in gang zetten met Aedes en de Woonbond om te komen tot een
klachteninstantie (of instanties) die aan deze eisen voldoet (voldoen). Er komt een externe
klachteninstantie. Hoe dit wordt georganiseerd en hoe een en ander invulling krijgt, is nog niet
bekend.

Prioriteit:

door de corporatie nader in te vullen

Verantwoordelijke afdeling: door de corporatie nader in te vullen

Verwachte benodigde activiteiten: door de corporatie nader aan te vullen/aan te passen

Planningsdatum gereed:

Realisatiedatum:
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29.

Sanering- en projectsteun

Woningwet:

art. 57 tot en met 59 en 104a

BTIV 2015:

art. 111, 112 (sanering), 113, 114 (projectsteun) en artikel 115
tot en met 118 (bijdrage sector) en artikel 119 (mandatering
WSW)

Toelichting BTIV:

paragraaf 5.4 tot en met 5.6.

Ministeriële regeling:geen
Korte toelichting:
De Woningwet bepaalt dat een toegelaten instelling volgens het BTIV te bepalen regels subsidie
kan ontvangen ten behoeve van de sanering van de toegelaten instelling. Ook biedt de
Woningwet de mogelijkheid voor de uitkering van projectsteun in geval de toegelaten instelling
onvoldoende middelen heeft voor de uitvoering van de DAEB-werkzaamheden.
Jaarlijks bepaalt de minister de bijdrage die de sector moet betalen aan het saneringsfonds.

Prioriteit:

door de corporatie nader in te vullen

Verantwoordelijke afdeling: door de corporatie nader in te vullen

Verwachte benodigde activiteiten: door de corporatie nader aan te vullen/aan te passen

Planningsdatum gereed:

Realisatiedatum:
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30.

Overcompensatie

Woningwet:

art. 47 en 104a

BTIV 2015:

art. 61

Toelichting BTIV:

paragraaf 4.4

Ministeriële regeling:geen

Korte toelichting:
Alle corporaties worden getoetst op overcompensatie (evident meer dan redelijke jaarwinst op
DAEB-activiteiten). De toetsing wordt beschreven in het BTIV. Overcompensatie kan ontstaan
als er na verstrekking van compensatie een meer dan redelijke jaarwinst wordt gemaakt op
DAEB-activiteiten. Voorbeelden zijn het voordeel dat corporaties behalen op de leningen doordat
de overheid de leningen garandeert of door korting op aankoop grond voor ontwikkeling van
DAEB-activiteiten.
De berekening van overcompensatie gaat op basis van een van de vier formules.
Als er sprake is van overcompensatie dan kan de minister dit terugvorderen.
De corporatie dient jaarlijks inzicht te geven in het ontvangen voordeel.

Prioriteit:

door de corporatie nader in te vullen

Verantwoordelijke afdeling: door de corporatie nader in te vullen

Verwachte benodigde activiteiten: door de corporatie nader aan te vullen/aan te passen

Planningsdatum gereed:

Realisatiedatum:
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Bijlage

Opstellen scheidingsplan DAEB en niet-DAEB
Bij de scheiding DAEB en niet-DAEB onderscheiden we twee belangrijke subprojecten:
1.

het opstellen van een scheidings-/splitsingsplan en

2.

het doorvoeren van de scheiding in de administratie.

Achtergrond
Een van de meest vergaande onderdelen van de nieuwe wet is de administratieve scheiding oftewel
de juridische splitsing. Dit is een complexe operatie: hij raakt de interne bedrijfsvoering tot in de
haarvaten, én de corporatie heeft te maken met verschillende stakeholders die een eigen rol
hebben in het proces dat uiteindelijk resulteert in een splitsings- of scheidingsplan. Bovendien zal
de scheiding /splitsing ook in de primaire processen en systemen geborgd moeten worden.
Afhankelijk of de corporatie valt onder het verlichte of juist het zwaardere regime, heeft dit
verdergaande consequenties voor de bedrijfsvoering.
Verlichte regime
Corporaties met minder dan 30 miljoen euro jaaromzet, een aandeel niet-DAEB-activiteiten van
maximaal 5 procent van de jaaromzet, en niet-DAEB-investeringen die elk boekjaar maximaal 10
procent van de totale jaarinvesteringen van de corporatie bedragen, hoeven geen
vermogensscheiding door te voeren en kunnen volstaan met een scheiding van baten en lasten.
In dit geval is dus geen sprake van aparte balansen voor de DAEB-tak en de niet-DAEB-tak, omdat
er geen aparte takken worden onderscheiden. Wel moeten de kosten en opbrengsten (baten en
lasten) van de DAEB-activiteiten worden onderscheiden van de kosten en opbrengsten van de nietDAEB-activiteiten. Dit kan op basis van een kosten-verdeelstaat. Voor indirecte kosten en
opbrengsten dienen verdeelsleutels te worden gebruikt. Ook moet de overcompensatie worden
bepaald.
Net als bij een voorstel tot vermogensscheiding moet de instelling de wijze waarop men
voornemens is de baten-lastenscheiding vorm te geven, voor goedkeuring voorleggen aan de
toezichthouder. Verder zijn door het ontbreken van een vermogensscheiding bij deze kleine
toegelaten instellingen eigen middelen in principe vrij inzetbaar voor DAEB- dan wel niet-DAEBactiviteiten. interne financiering en de daarvoor benodigde opbouw van een voorziening uit
verkoopopbrengsten, is bij deze kleine toegelaten instellingen dus niet aan de orde. Ook
liberalisering van een huurwoning leidt bij deze kleine toegelaten instellingen niet tot ‘overheveling’
naar de niet-DAEB-tak omdat er geen aparte takken zijn. Nadere uitwerking van definities zijn nu
nog niet voorhanden.
Geen verlicht regime
In de wet zijn in dit verband artikelen 47 t/m 50c van belang alsook artikelen 64 t/m 88 van het
BTIV.
Om tot een scheidings-splitsingsvoorstel te komen kunnen de volgende fases in het proces worden
onderscheiden:
1.

interne verkenning strategische keuzes (financiële analyse op hoofdlijnen),

2.

afstemming met relevante externe partijen (gemeente en huurdersorganisaties)

3.

interne besluitvorming strategische keuzes (met voorbehouden)

4.

tactische uitwerking, meerjarenprognoses beide takken

5.

opstelling scheidingsvoorstel

6.

goedkeuringsprocedure (ILT, mogelijk WSW en ministerie van BZK).
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Bij dit proces zijn nagenoeg alle stakeholders betrokken te weten:


intern: Bestuur en Raad van Toezicht;



extern: Gemeente(n), Huurdersorganisatie(s), WSW, ILT, ministerie van BZK;



eventueel derde belanghebbenden, met name bij een juridische splitsing, o.m. huurders van
andere gebouwen vreemd vermogensverschaffers, andere aandeelhouders in bestaande
holdingstructuur etc.

Strategische afwegingen niet-DAEB
Over verschillende onderwerpen dienen corporaties strategische keuzes te maken. Onder meer:


Niet-DAEB behouden, afstoten of uitbreiden?



Administratief of juridisch splitsen?



Extra gereguleerde huurwoningen naar niet-DAEB?



Financiële verdeling tussen DAEB en niet-DAEB?

Gesprek met gemeente(n) of bewonersorganisatie(s) kan overigens tot gevolg hebben dat de
corporatie een eerder gekozen strategie heroverweegt.
Heroriëntering strategie
DAEB-splitsing noodzaakt tot heroriëntatie van de strategische keuzes van de corporatie. Enkele
redenen:


niet-DAEB-activiteiten zonder staatssteun worden geconfronteerd met andere/zwaardere
financiële restricties



de ‘grensovergang’ van DAEB naar niet-DAEB (verhogen boven huurliberalisatiegrens) wordt
belemmerd door ‘gedwongen’ transactie met interne of externe ongeborgde financiering



aantrekken externe financiering niet-DAEB-tak is ‘een nieuw vak’.

Feitelijk ontstaan er uiteindelijk twee deelbedrijven met een eigen financieel afwegingskader en
eigen financiële restricties. Gangbare keuzes krijgen daardoor voortaan andere gevolgen. Wat zijn
bepalende factoren voor de afweging DAEB of niet-DAEB?


Cruciale factor 1: lange termijnvisie op rol en plaats corporatie op woningmarkt,



Cruciale factor 2: omvang huuraanbod voor de middeninkomens in de wensportefeuille en
belang van ander niet-DAEB-vastgoed.



Cruciale factor 3: mogelijke toekomstige vermindering staatssteun.

Antwoorden op deze vragen bepalen in sterke mate de keuzes bij de scheiding en het beleid dat
daarop volgt.

Afwegingskader administratieve scheiding ten opzichte van juridische splitsing
Voordelen administratieve scheiding


duidelijker eenheid van beleid;



geen verplichte dividenduitkering;



minder stringente aflossing startlening;



(beperkte) mogelijkheden voor interne leningen van DAEB;



makkelijker interne financiering bij overheveling woningen van DAEB naar niet-DAEB



minder externe kosten (adviseurs, notarissen, oprichten nieuwe entiteit etc.);



fiscale verandert er nauwelijks iets, een juridische scheiding kan fiscale (nadelige)
consequenties hebben.
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Nadelen administratieve scheiding


minder mogelijkheden voor participatie derden;



strengere voorwaarden voor niet-DAEB-investeringen, waaronder een uitgebreide markttoets,
die is bij juridische scheiding niet aan de orde;



strikter extern ( financieel) toezicht;



onzekerheid nieuwe uitlegmogelijkheden i.v.m. regio-indeling



werkdomein niet-DAEB beperkter (t.a.v. juridische scheiding).

Een juridische scheiding kan mogelijk ook consequenties (al dan niet gecombineerd) hebben voor
onder meer:


huur(som)beleid



rol en positie huurders



relatie met de gemeente



toekomstige heffingen.

Een mogelijke benadering van het vraagstuk:
Uitgangspunten:


In de juridische afgescheiden tak wordt het vastgoed onder gebracht dat in principe (op
termijn) verkocht zal worden dan wel geliberaliseerd geëxploiteerd gaat worden.



In de administratie tak wordt het vastgoed onder gebracht dat in principe van belang blijft voor
kerntaak van de corporatie.



Vraag daarbij is of de corporatie extra gereguleerd vastgoed wil overhevelen van gereguleerd
naar niet-DAEB. Het plaatsen van extra gereguleerde huurwoningen in niet-DAEB (mits
liberaliseerbaar) is alleen voor de hand liggend als wordt gekozen voor continuïteit van nietDAEB. Overwegingen voor extra overdracht zijn:


meer huurwoningen voor middeninkomens;



versterkt positie van niet-DAEB-tak;



geeft niet-DAEB meer investeringsmogelijkheden;



aantrekken externe financiering door volume makkelijker



na scheiding is overheveling naar niet-DAEB-tak lastiger;



deze woningen vallen niet onder het regime van het (90%-)toewijzingsbeleid;



bij mutatie gemakkelijker liberaliseerbaar in niet-DAEB.

Bij de financiële verdeling tussen DAEB en niet-DAEB is het uitgangspunt dat beide takken
levensvatbaar en zelfstandig financierbaar zijn:


Dit betreft dus maatwerk per corporatie.



De ‘splitsingsknoppen’ bieden de mogelijkheid om dat te realiseren.



De verdeling van het eigen vermogen (solvabiliteit) in relatie tot het vreemd vermogen is van
groot belang, maar het criterium dat beide takken dezelfde hoogte van de solvabiliteit hebben,
is komen te vervallen.



De omvang extra overheveling huurwoningen is een belangrijke factor.



De hoogte van de (verplichte) winstuitkering (dividend), alsook aflossingsschema interne
startlening trekken een zware wissel op het verloop van de kasgeldpositie van de
Woningvennootschap.



De rol en positie van de gemeente en huurdersorganisaties zijn ook van belang. Zij moeten
immers hun zienswijze afgeven.
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Facultatief over te dragen woningen aan niet-DAEB-tak
Met de nieuwe woningwet verandert de relatie tussen corporaties, gemeenten en
huurdersorganisaties. De corporatie draagt met haar werkzaamheden naar redelijkheid bij aan de
uitvoering van het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid in de gemeente waarin ze feitelijk
werkzaam is. Met name deze verandering is direct van invloed voor de keuze voor het wel of niet
overzetten extra huurwoningen naar de niet-DAEB-tak.
De rol van gemeente(n), huurdersorganisatie(s) en toezichtsorganen
Bij administratieve scheiding


Zienswijze gemeente(n) op extra gereguleerde huurwoningen naar niet-DAEB; kan leiden tot
negatief oordeel minister.

Bij juridische scheiding


Zienswijze van de gemeente(n) op gehele juridische scheiding (incl. eventueel extra
overheveling).



Zienswijze van huurdersorganisaties op gehele juridische scheiding (incl. eventueel extra
overheveling).



Bij negatieve zienswijze een onderbouwde reactie van de corporatie.

Rol WSW


WSW: met name van belang vanwege de verstrekte onherroepelijke volmacht tot vestiging van
(nagenoeg) alle woongelegenheden van de corporatie, speelt met name bij juridische
scheiding.



Onduidelijk is op dit moment of, en zo ja, onder welke voorwaarden niet-DAEBwoongelegenheden worden vrijgegeven.



Noodzakelijk voor beoogde externe financiering van de niet-DAEB-tak.



Verder een rol bij beoordeling niet-DAEB-activiteiten bij administratieve scheiding.

Rol ILT


Financiële beoordeling van het scheidingsvoorstel.



Beide takken dienen levensvatbaar en zelfstandig financierbaar te zijn.



Toetsingskader ILT ontbreekt. Koppeling met nieuwe beoordelingsmethodiek op marktwaarde:





gezonde financiële ratio’s



behoud maatschappelijk bestemd vermogen.

Beoordeling van ILT kan leiden tot afwijzing van het voorstel en de noodzaak voorgenomen
beleid aan te passen.

Rol ministerie van BZK


Verstrekt goedkeuring aan scheidingsvoorstellen: eindverantwoordelijkheid.



Beslecht mogelijke tegengestelde zienswijzen/oordelen tussen financiële en volkshuisvestelijke
invalshoek.



Toetsingskader bij juridische scheiding.
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Documentatie voor goedkeuring
Om goedkeuring te verkrijgen van de minister voor een voorgenomen juridische scheiding zijn
corporaties verplicht om een uitgebreide set aan documentatie voor te leggen. Onder meer:


zienswijze gemeente(n)



advies huurdersorganisatie(s)



ontwerpstatuten woningvennootschap(pen)



uitgebreide toelichting



uiteenzetting over de organisatorische, bestuurlijke en financiële relaties tussen corporatie en
woningvennootschap



uiteenzetting over de beoogde prestaties



uiteenzetting over de financiële continuïteit van de corporatie en de woningvennootschap.

Implementatie: scheiding DAEB en niet-DAEB
De volgende figuren geven weer welke stappen de corporatie maakt bij het scheiden van DAEB- en
niet-DAEB-bezit. De eerste zeven stappen vinden binnen de organisatie plaats. Stap 8 t/m 11
hebben te maken met de afstemming met huurders en gemeente.

Bron schema: Finance Ideas
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Bron schema: Finance Ideas

Toelichting stap 1 t/m 7
Eerst zal de corporatie op basis van de wettelijke bepalingen haar bezit gaan labellen in DAEB en
niet-DAEB en mogelijk facultatief over te hevelen bezit. Aangezien er veelal sprake is van
gemengde complexen, is het verstandig dit op perceelniveau te doen.


Bepaal vanuit de visie, missie en strategie wat de doelgroep zou moeten zijn, welke gewenste
omvang de DAEB-tak zou moeten hebben, wat de grootte is van de niet-DAEB-tak en welke
woningen voor overheveling in aanmerking komen. (Afdelingen strategie c.q
assetmanagement/portfoliomanagement).



Stel een openingsbalans op en toets middels scenario-analyse de mogelijke financiële
consequenties voor beide takken. Toets daarbij steeds of beide takken financieel levensvatbaar
zijn, rekening houdend met de rente-0 en aflossingsverplichtingen van de interne startlening.
Overigens hoeven beide solvabliteitsratio’s niet gelijk te zijn. Dit vereist dus maatwerk.
(Afdeling financiën).

Dit iteratieve proces zal een aantal keer worden doorlopen totdat het leidt tot een toekomstscenario
dat voldoet aan de portefeuille, strategie én financiële levensvatbaarheid van beide takken.
Toelichting Stap 8 en verder
Daarna kan het gesprek met de gemeenten en huurdersorganisaties worden opgestart. Verstandig
daarbij is de ‘rekentrommel’ zodanig in te richten dat wijzigingen eenvoudig door te voeren zijn.
Nadat er consensus is bereikt met gemeenten en huurdersorganisatie `s kan een definitieve
berekening worden gemaakt.
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Deze kan vervolgens worden voorgelegd bij WSW en ILT. Nog niet zeker is wanneer een
toetsingskader waarlangs deze plannen worden beoordeeld door de Autoriteit Woningcorporaties,
gereed is.
Het scheidingsdocument
Wat het toetsingskader voor het in te dienen splitsings- scheidingsvoorstel wordt is niet uitgewerkt.
Wel is al duidelijk dat het voorstel de volgende elementen bevat:


Strategische keuzes en de beleidsmatige overwegingen daarbij;



Startbalans en meerjarenprognoses ongedeelde corporatie;



Startbalans en meerjarenprognoses beide takken afzonderlijk;



Financiële beoordeling van de scheiding;



Financieringsplan van beide takken (geborgd en ongeborgd).
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