
 

 

 

 

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) heeft laten weten dat een deel van de oordeelsbrieven met 

betrekking tot de scheidingsvoorstellen in november komt. Wat zijn de regels bij goedkeuring dan wel 

afkeuring? En wat gebeurt er als de corporatie het oordeel pas later ontvangt? 

 

Implementatie bij een positief oordeel 

Een corporatie die kiest voor juridische scheiding, kan daaraan uitvoering geven nadat de minister 

het scheidingsvoorstel heeft goedgekeurd. Dat volgt uit artikel 50b lid 1 van de Woningwet.  

 

In geval van administratieve scheiding moet een corporatie de scheiding implementeren met ingang 

van uiterlijk 1 januari volgend op het tijdstip waarop de Aw het voorstel heeft goedgekeurd. Dat volgt 

uit artikel II lid 4 van de overgangsregeling van de Woningwet. Dus als het scheidingsvoorstel op 1 

november 2017 is goedgekeurd door de Aw, moet  de corporatie dat per 1 januari 2018 

implementeren. Als het scheidingsvoorstel pas na 1 januari 2018 is goedgekeurd, dan moet de 

scheiding uiterlijk per 1 januari 2019 geïmplementeerd zijn. De minister kan op verzoek van een 

corporatie het ingangstijdstip een jaar later stellen. 

 

De Aw hanteert voor een hybride scheiding hetzelfde uitgangspunt voor de implementatie als bij de 

administratieve scheiding (implementatie met ingang van 1 januari volgend op het tijdstip van 

goedkeuring). Dit blijkt uit de Toelichting op de gegevensuitvraag definitief scheidingsvoorstel 

Autoriteit woningcorporaties (juni 2017). 

 

Wat als het positief oordeel na 31 oktober 2017, maar voor 1 januari 2018 komt? 

Er is geen uiterste datum voor een oordeel van de Aw vastgelegd in de Woningwet. De Woningwet 

schrijft wel voor dat de Aw binnen 12 weken na ontvangst van een scheidingsvoorstel een besluit 

neemt over de goedkeuring daarvan – maar de Woningwet bepaalt ook dat de Aw die termijn van 12 

weken telkens met 6 weken kan verlengen. Het is gezien de Woningwet dus niet uitgesloten dat de 

beoordeling van een scheidingsvoorstel toch ergens in november 2017 plaatsvindt; de Aw moet dat 

dan wel vooraf aan de corporatie melden. Implementatie moet dan nog steeds voor 1 januari 2018 

plaatsvinden. 

 

Het is raadzaam om, als er nog geen goedgekeurd voorstel ligt, bij de voorbereiding voorlopig zoveel 

als mogelijk het definitieve scheidingsvoorstel als leidraad te hanteren, tenzij opmerkingen uit het 

voorlopig oordeel nog niet zijn verwerkt in het definitieve voorstel. 

 

Implementatie, bezwaar & beroep bij een negatief oordeel 

Als de Aw besluit om een definitief scheidingsvoorstel niet goed te keuren, kan een toegelaten 

instelling het voorstel ofwel aanpassen op basis van het oordeel van de Aw en opnieuw indienen, ofwel 

formeel bezwaar maken tegen het oordeel. Dat is namelijk een besluit in de zin van de Algemene wet 

bestuursrecht (Awb). Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend bij de minister voor Wonen en 

Rijksdienst/Inspectie Leefomgeving en Transport/Autoriteit woningcorporaties, binnen zes weken na de 

datum waarop het desbetreffende besluit aan de toegelaten instelling bekend is gemaakt. 

Belanghebbenden zoals gemeenten en huurders kunnen ook in bezwaar gaan. 
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Hoe lang een dergelijke procedure kan duren, is op voorhand niet te zeggen. Op grond van de Awb 

moet in beginsel binnen zes weken uitspraak op het bezwaarschrift worden gedaan. Deze termijn kan 

met zes weken worden verlengd; nog verder uitstel is mogelijk als de belanghebbenden daarmee 

instemmen. 

 

Tegen een uitspraak op het bezwaarschrift is vervolgens beroep mogelijk bij de bestuursrechter. Dat 

beroep moet worden ingesteld binnen zes weken na de datum waarop de uitspraak op het 

bezwaarschrift aan de corporatie bekend is gemaakt. Hoe lang een dergelijke procedure kan duren, is 

evenmin op voorhand te zeggen. Het is afhankelijk van de uitspraak van de bestuursrechter of en zo 

ja, hoe het definitieve scheidingsvoorstel waarop het beroep betrekking heeft moet worden aangepast. 

 

Dus tegen een negatieve beoordeling van de Aw van een definitief scheidingsvoorstel kan bezwaar en 

beroep worden ingesteld, en een dergelijke procedure kan geruime tijd in beslag nemen. 

 

 

 

  

 
 


