
Vraag en antwoorden over de volmacht 

Hieronder treft u een overzicht aan van de vragen en antwoorden die zijn gesteld over de 

volmacht.  

 

o Heeft de volmacht een looptijd? 

o Heeft de deelnemersraad positief advies gegeven over het op voorhand verlenen van de 

volmacht? 

o Op welke registergoederen ziet de volmacht? 

o Wat gebeurt er als de corporatie zekerheden, met betrekking tot het ingezette onderpand 

heeft verstrekt aan derden? 

o Op welk artikel uit het reglement van deelneming is het verzoek van WSW gebaseerd om 

een volmacht te vragen voor de verpanding van de huurpenningen? 

o Kunt u toelichten hoe deze volmacht past in de nieuwe strategie van WSW? 

o Kan een corporatie nog wel commerciële financieringen aantrekken? 

o Waar komt het bedrag vandaan dat in de “overeenkomst tot lastgeving met privatieve 

werking/onherroepelijke volmacht” is genoemd? 

o Houdt het verstrekken van de volmacht in dat WSW ook direct overgaat tot 

hypotheekvestiging? 

o Kader hypotheekvestiging: Wanneer gaat WSW daadwerkelijk over tot 

hypotheekvestiging?  

o Is elke deelnemer van WSW verplicht om een volmacht te verstrekken? 

o Wat regelt artikel 30 van het Reglement van Deelneming? 

o Bij welke notaris kan ik de volmacht voor mijn corporatie regelen? 

o Wie kan de notariële akte namens mijn corporatie ondertekenen? 

o Kan ik de volmacht voor mijn corporatie ook bij mijn eigen notaris regelen? 

o Wanneer moet mijn corporatie de volmacht uiterlijk verstrekken?  

o Leidt het niet meewerken aan de ondertekening van de volmacht tot maatregelen? 

o Welke activiteiten voert de notaris uit? 

o Dient een deelnemer jaarlijks een nieuwe volmacht aan WSW te verstrekken? 

o Dient de Raad van Toezicht/Raad van Commissarissen goedkeuring te verlenen aan het 

verstrekken van de volmacht? 

o Wat zijn de kosten met betrekking tot de volmacht? 

o Wie draagt de kosten die verbonden zijn aan het verlenen van volmacht? 

o Welke onderpandlijst dient de deelnemer aan te leveren aan de notaris? 

o Dient een deelnemer zich opnieuw bij de notaris te melden bij elke mutatie op de 

onderpandlijst (bijvoorbeeld in verband met verkoop en overdracht van registergoederen) 

en moet er steeds een nieuwe onderpandlijst worden aangeleverd bij verkoop en levering? 

o Kan een deelnemer met betrekking tot de volmachtverlening minder onderpand inzetten? 

o Kan WSW ook hypotheek vestigen op niet-daeb bezit van de deelnemer? 

o Zijn er additionele kosten bij verkoop en levering?  

o Kan WSW een recht van hypotheek vestigen op het bezit van corporatie X, terwijl 

corporatie Y volgens WSW bijvoorbeeld een verhoogd risicoprofiel heeft? 

o Het raamwerk van de hypotheekakte bevat hypotheekbedingen. Heeft een corporatie daar 

last van? 

o Artikel 7 in het raamwerk van de hypotheekakte houdt in dat de corporatie moet 



garanderen dat het onderpand niet met hypotheek of enig ander beperkt recht is 

bezwaard. Wat houdt dit beding in? 

o Kan mijn corporatie een verzoek bij WSW doen voor vrijgave van een deel van het eerder 

ingezette onderpand? En zo ja, welke procedure moeten wij daarvoor volgen? 

 

Heeft de volmacht een looptijd? 

De volmacht wordt in principe één maal aan WSW verstrekt. Echter, mocht daartoe 

aanleiding zijn (bijvoorbeeld door een omvangrijke ontwikkeling in de geborgde portefeuille of 

doordat blijkt dat er adressen ontbreken op de onderpandlijst), zal WSW u verzoeken een 

nieuwe volmacht af te geven. De volmacht wordt verstrekt voor onbepaalde tijd (althans 

WSW zal gebruik kunnen maken van de volmacht zolang  verbintenissen tot voldoening van 

een geldsom uit hoofde van geldleningen bestaan waarvoor WSW borg staat) Een volmacht 

voor een bepaalde tijd zou geen recht doen aan de reden waarom WSW haar deelnemers 

vraagt aan WSW een volmacht te verstrekken: om wanneer dat nodig mocht blijken, op een 

thans nog onbekend tijdstip, snel te kunnen handelen. Terug    

 

Op welke registergoederen ziet de volmacht? 

WSW kan een recht van hypotheek vestigen op alle “onderliggende woongelegenheden”. 

Volgens het reglement van deelneming zijn dat alle door de deelnemer (op elk willekeurig 

moment) aangeboden en door WSW geaccepteerde woongelegenheden. Dit betreft al het 

ingezette daeb-vastgoed, maar ook het voorheen (voor 1 januari 2011) ingezette vastgoed  

dat toen kwalificeerde als daeb en thans kwalificeert als niet-daeb. Ten aanzien van dit 

registergoed geldt dat eenmaal ingezet onderpand alleen met toestemming van WSW kan 

worden teruggenomen, bezwaard, gesloopt of vervreemd. Terug    

 

Wat gebeurt er als de corporatie zekerheden, met betrekking tot het ingezette 

onderpand heeft verstrekt aan derden? 

Op grond van artikel 29 van het reglement van deelneming is het de deelnemer niet 

toegestaan om bij WSW ingezet onderpand te bezwaren zonder toestemming van WSW. Op 

basis van artikel 31 is bovendien toestemming nodig voor het afgeven van zekerheden en 

garanties. 

Als ingezet onderpand zonder toestemming van WSW desondanks is bezwaard ten behoeve 

van derden, dan dient u dit te melden aan WSW. Er wordt dan gekeken naar een passende 

oplossing.  Terug 

 

Op welk artikel uit het reglement van deelneming is het verzoek van WSW gebaseerd 

om een volmacht te vragen voor de verpanding van de huurpenningen? 

Dit is gebaseerd op artikel 30 lid 2 en 3. Overigens is de gevraagde volmacht een minder 

zware stap dan  de daadwerkelijke verpanding die ook is geregeld in artikel 30. Terug    

 

Kan een corporatie nog wel commerciële financieringen aantrekken? 

Ja, echter wel onder voorwaarden. Overeenkomstig het Reglement van Deelneming staat het 

een corporatie niet vrij om (zekerheids)afspraken te maken met een commerciële financier in 

het kader van ongeborgde financiering die strijdig zijn met de rechten die WSW kan doen 

uitoefenen op basis van het Reglement. Bijvoorbeeld de acceptatie van zogenaamde 

“negative pledge”-bepalingen (negatieve hypotheek/pand verklaring), zodat WSW niet zonder 



meer over kan gaan tot vestiging van een recht van hypotheek. Een en ander is opgenomen 

in artikel 31 van het Reglement. Dit artikel bevat de verplichting voor een deelnemende 

corporatie aan WSW voorafgaande schriftelijke toestemming te verzoeken voor het 

verstrekken van zekerheden aan een andere partij (bijvoorbeeld een commerciële financier).  

 

Samenvattend: op het moment dat voor de verkrijging van een ongeborgde lening onderpand 

nodig is, kan de corporatie een verzoek indienen bij WSW om het bezit vrij te laten vallen, 

zodat het niet meer onder de Volmacht valt. Terug    

 

 

Houdt het verstrekken van de volmacht in dat WSW ook direct overgaat tot 

hypotheekvestiging? 

Nee, het verzoek aan corporaties om over te gaan tot het verstrekken van de volmacht houdt 

niet in dat WSW direct overgaat tot hypotheekvestiging. De volmacht biedt WSW wel de 

mogelijkheid om op een moment in de toekomst, wanneer daartoe aanleiding is, over te gaan 

tot hypotheekvestiging. Die mogelijkheid bestaat dan zonder dat daar op dat moment 

medewerking van de corporatie benodigd is. Uiteraard zal WSW de deelnemer op dat 

moment daarover wel vooraf informeren. Terug    

 

Kader hypotheekvestiging: Wanneer gaat WSW daadwerkelijk over tot 

hypotheekvestiging?  

Wanneer WSW overgaat tot hypotheekvestiging is afhankelijk van de situatie. 

In zijn algemeenheid zal het gaan om situaties waarin WSW reden heeft tot zorg over de 

financiële e/o organisatorische situatie van de deelnemende corporatie en het effect daarvan 

op de zekerheidspositie van WSW.  

Wanneer die positie in gevaar komt, kan dat voor WSW reden zijn de zekerheidspositie te 

verstevigen door het vestigen van hypotheek.  

Het is niet mogelijk voor WSW om vooraf alle mogelijke situaties te beschrijven die WSW 

ertoe kunnen doen besluiten om de Volmacht uit te oefenen. 

De volgende situaties gelden dan ook als voorbeelden hiervan. 

 

Niet-kredietwaardigheid en sanering 

WSW zal in beginsel de volmacht uitoefenen op het moment dat WSW formeel een corporatie 

niet-kredietwaardig verklaart en doorverwijst naar het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) 

voor sanering. In een dergelijke situatie voldoet een corporatie niet duurzaam aan de WSW 

criteria voor kredietwaardigheid. Er is dan reden voor WSW om haar zekerheidspositie te 

versterken en zo het mogelijk netto verlies te beperken. 

 

Borging onder categorie 6 Tijdelijke Liquiditeitstekorten 

WSW zal in beginsel de volmacht uitoefenen op het moment dat WSW een lening borgt onder  

categorie 6 Tijdelijke Liquiditeitstekorten. WSW onderscheidt zes categorieën 

bestedingsdoelen, waarvan vijf betrekking hebben op borgbare investeringen. De zesde 

categorie van de bestedingsdoelen is “Tijdelijke liquiditeitstekorten”. WSW zal overgaan tot 

het borgen van een lening onder dit bestedingsdoel als sprake is van: 

 

• Een situatie waarin de corporatie niet duurzaam aan één of meer van de 



WSW kredietwaardigheideisen voldoet en er nog geen concreet en reëel 

uitzicht op herstel is, bijvoorbeeld omdat de corporatie een door WSW 

gevraagd herstelplan nog niet heeft overlegd, of WSW om aanvullende 

herstelmaatregelen heeft verzocht die nog niet in een aangepast 

herstelplan zijn vervat.  

 

• Een situatie waarbij sprake is van een acute liquiditeitsbehoefte uit hoofde 

van een verplichting die niet valt onder categorieën 1 tot en met 5 van het 

overzicht borgbare bestedingsdoelen. Te denken valt hierbij aan een 

plotseling optredende bijstortverplichting uit hoofde van derivaten, of een 

verplichting uit hoofde van een niet-daeb investering. Indien een 

corporatie niet aan deze verplichtingen kan voldoen, kan dit een risico 

vormen voor WSW, omdat in het uiterste geval de corporatie failliet zou 

kunnen gaan. Daarmee kan het niet kunnen voldoen aan een niet-

borgbare verplichting uiteindelijk leiden tot een aanspraak op de 

borgstelling door WSW.  

 

In deze gevallen kan WSW een liquiditeitstekort enkel borgen onder de categorie 6 Tijdelijke 

Liquiditeitstekorten. In beide gevallen is sprake van een zorgelijke financiële situatie en is er 

voor WSW aanleiding om de zekerheidspositie te verstevigen. 

 

Situaties van cross default 

WSW zal in beginsel de volmacht uitoefenen op het moment dat een commerciële financier 

de corporatie “in default” verklaart (cross default). 

 

Overtreding van convenanten 

WSW zal in beginsel de volmacht uitoefenen op het moment dat een corporatie de 

convenanten uit commerciële leningovereenkomsten of andersoortige overeenkomsten (b.v. 

derivatencontracten) dreigt te breken. In een dergelijke situatie bestaat de dreiging dat een 

commerciële financier een grond krijgt om een corporatie “in default” te verklaren (zie 

hiervoor) en de opeising van schulden kan accelereren. Om in dat geval de zekerheidspositie 

van WSW te versterken, kan het vestigen van hypotheek wenselijk zijn. 

 

Aanstelling van extern toezichthouder 

WSW zal mogelijk de volmacht uitoefenen op het moment dat het Ministerie een extern 

toezichthouder bij een corporatie aanstelt. Op dat moment is er namelijk sprake van ernstige 

twijfel over de financiële e/o organisatorische stabiliteit van de corporatie. Dit kan bovendien 

een grond zijn voor andere financiers om de opeising van schulden te accelereren. Het is dan 

wenselijk voor WSW om de zekerheidspositie te verstevigen. 

 

Hardheidsclausule 

Naast de hiervoor genoemde situaties kunnen er andere omstandigheden zijn waaronder 

WSW de Volmacht tot hypotheekvestiging kan uitoefenen. WSW behoudt zich te allen tijde 

het recht voor de volmacht in andere dan de hiervoor genoemde situaties uit te oefenen, 

waarin naar het oordeel van WSW sprake is van een substantieel risico dat WSW op de 

betreffende deelnemer loopt. Bij haar oordeelsvorming weegt WSW de proportionaliteit van 



een dergelijke maatregel zwaar. Terug    

 

Is elke deelnemer van WSW verplicht om een volmacht te verstrekken? 

Ja. Op grond van het Reglement van Deelneming (artikel 30) is een deelnemer op eerste 

verzoek verplicht om een recht van hypotheek/recht van pand te verstrekken op de 

onderliggende woongelegenheden, dan wel WSW daartoe een volmacht te verlenen. Terug    

 

Wat regelt artikel 30 van het Reglement van Deelneming? 

Artikel 30 van het Reglement van Deelneming regelt kort gezegd dat uw corporatie zich 

verplicht heeft om op eerste verzoek van WSW aan WSW hetzij een hypotheek te 

verstrekken op al het onderpand dat op dat moment geldt als WSW onderpand, hetzij een 

onvoorwaardelijke en onherroepelijke volmacht te verstrekken aan WSW, zodat WSW in staat 

is om op een later gewenst moment over te gaan tot hypotheekvestiging zonder dat er op dat 

moment medewerking van uw corporatie benodigd is. Terug    

 

Dient een deelnemer jaarlijks een nieuwe volmacht aan WSW te verstrekken? 

Nee, de volmacht wordt in principe éénmaal aan WSW verstrekt. Jaarlijks wordt via de 

opgave in de dVi het onderpand waar de volmacht betrekking op heeft, gewijzigd. Echter, 

mocht daartoe aanleiding zijn (bijvoorbeeld door een omvangrijke ontwikkeling in de 

geborgde portefeuille of doordat blijkt dat er adressen ontbreken op de onderpandlijst), zal 

WSW u verzoeken een nieuwe volmacht af te geven. Terug    

 

Dient de Raad van Toezicht/Raad van Commissarissen goedkeuring te verlenen aan 

het verstrekken van de volmacht? 

Doorgaans is dit vanuit de statuten  een vereiste. De Raad van Toezicht zal daarom 

voorafgaand aan de ondertekening van de volmacht haar schriftelijke goedkeuring dienen te 

verlenen. Terug    

 

Wie draagt de kosten die verbonden zijn aan het verlenen van volmacht? 

In artikel 30 van het Reglement van Deelneming staat dat de kosten die verbonden zijn aan 

het verlenen van de volmacht (en eventuele latere hypotheekvestiging) voor rekening van de 

corporatie komen. Terug    

 

Kan een deelnemer met betrekking tot de volmachtverlening minder onderpand 

inzetten dan opgenomen in de recente dVi? 

Nee, dat kan niet.  

De volmacht is zo opgesteld dat deze aan WSW de mogelijkheid biedt een recht van 

hypotheek te vestigen op alle onderliggende woongelegenheden als bedoeld in het 

reglement, (dus ingezet zijn bij WSW), en die op het moment van hypotheekvestiging volgens 

de openbare registers ten name zijn gesteld van de deelnemer. Ten aanzien van dit 

registergoed geldt dat eenmaal ingezet onderpand alleen met toestemming van WSW kan 

worden teruggenomen, bezwaard, gesloopt of vervreemd.. Terug    

 

Kan WSW ook hypotheek vestigen op niet-daeb bezit van de deelnemer? 

WSW kan op grond van het tussen WSW en de deelnemer geldende reglement van 

deelneming zijn rechten uitoefenen met betrekking tot het registergoed van de deelnemer 



welke de deelnemer door de jaren heen heeft ingezet als onderpand bij WSW.  

Het kan dus voorkomen dat niet-daeb bezit onderdeel uit maakt van WSW-onderpand. 

Registergoed dat voorheen kwalificeerde als daeb bezit, kan thans onder de huidige 

regelgeving kwalificeren als niet-daeb bezit. Ook ten aanzien van dit bezit geldt dat eenmaal 

ingezet onderpand alleen met toestemming van WSW kan worden teruggenomen. Terug    

 

Zijn er additionele kosten bij verkoop en levering?  

Er zijn geen additionele (notariële) kosten in het geval WSW een volmacht heeft. Pas 

wanneer daadwerkelijk hypotheek gevestigd is, zal de notaris bij  levering van een woning het 

hypotheekrecht (gedeeltelijk) moeten royeren. Daar zijn de gebruikelijke royementskosten 

aan verbonden die door de notaris doorgaans bij de verkoper in rekening worden gebracht. 

Terug      

 

Kan WSW een recht van hypotheek vestigen op het bezit van corporatie X, terwijl 

corporatie Y volgens WSW bijvoorbeeld een verhoogd risicoprofiel heeft? 

Nee dat kan niet. WSW kan een hypotheekrecht vestigen op het onderpand van corporatie X 

indien WSW van mening is dat corporatie X een verhoogd risicoprofiel heeft. 

Datzelfde geldt voor corporatie Y, WSW kan een hypotheekrecht vestigen op het onderpand 

van corporatie Y indien WSW van mening is dat corporatie Y een verhoogd risicoprofiel heeft. 

Terug 

 

Artikel 7 in het raamwerk van de hypotheekakte houdt in dat de corporatie moet 

garanderen dat het onderpand niet met hypotheek of enig ander beperkt recht is 

bezwaard. Wat houdt dit beding in? 

Het gaat in artikel 7 om de zekerheidsrechten. Het artikel houdt kort gezegd in dat de 

hypotheekhouder (WSW in dit geval) er zeker van moet zijn dat hij een recht van eerste 

hypotheek verkrijgt. Dat is het belang van een hypotheekhouder. Er mag op het onderpand, 

dat geldt als WSW-onderpand, niet al een hypotheekrecht gevestigd zijn. Is een corporatie 

bijvoorbeeld erfpachter, dan zal WSW een recht van hypotheek vestigen op het recht van 

erfpacht (datzelfde geldt voor een recht van opstal). 

Aanwezigheid van opstalrechten gevestigd ten behoeve van kabels, leidingen en bijvoorbeeld 

transformatorhuisjes hebben geen invloed in eventuele hypotheekvestiging. 

Overigens geldt nu al op grond van artikel 29 lid 1 sub c van het Reglement van Deelneming 

dat een corporatie niet zonder schriftelijke toestemming van WSW WSW-onderpand mag 

bezwaren met een beperkt recht. Terug 

 

Kan mijn corporatie een verzoek bij WSW doen voor vrijgave van een deel van het 

eerder ingezette onderpand? En zo ja, welke procedure moeten wij daarvoor volgen? 

Ja, conform onze ‘richtlijn vrijgave onderpand’ u kunt eventueel een schriftelijk en 

gemotiveerd verzoek indienen bij uw WSW-Accountmanager voor vrijgave van eerder ingezet 

bezit. WSW beoordeelt ieder verzoek afzonderlijk. Basisregel is wel: eenmaal ingezet 

onderpand blijft ingezet onderpand. WSW zal voor de eventuele vrijgave de financiële positie 

van de corporatie, de resterende zekerheden voor WSW en het bestemmingsdoel van het vrij 

te geven onderpand beoordelen, in relatie tot de financiële positie en risico's. Terug 

 


