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Geachte mevrouw Swaab en de heer Wilders,

In uw brief van24 oktober jl. verzoekt u Aedes om conform artikel 18 van de statuten van WSW u te

adviseren omtrent het voorgenomen besluit tot wijziging van het Reglement van Deelneming.

Het is goed dat u ons voorstel heeft overgenomen om met de deelnemers in voorlichtings-

bijeenkomsten in gesprek te gaan. Dit gaf hen de mogelijkheid te zien hoe het reglement is gewijzigd,

volgend op de Woningwet, de Parlementaire Enquête en de verschillende besluiten (bijv.

achtervangovereenkomsten) die daarover in de loop der tijd zijn genomen.

Wij merkten dat de materie bijzonder complex is en dat deelnemers lang niet alles wat partieel is

besloten, helder hebben meegekregen. We zijn dan ook benieuwd naar de mogelijke discussiepunten

en vernieuwde inzichten die u dat heeft opgeleverd en of er wijzigingen voortvloeien uit deze

bijeenkomsten,

Dit advies uit hoofde van statuten is door Aedes via een openbare consultatie op de Aedes-site van

inbreng voorzien, We volgden hiermee eenzelfde type consultatieprocedure uit hoofde van de

Woningwet. Tevens hebben wij er voor gepleit dat de Deelnemersraad van september jongstleden nog

geen definitief advies gaf, maar wachtte op de nog te verschijnen second opinions, uw voorlichting bij

deelnemers en onze consultatieprocedure. We vinden het verstandig derhalve dat de Deelnemersraad

van 30 november het Reglement opn¡euw voor advies krijgt voorgelegd.

We verwelkomen dat het WSW zelf een check bij de heer Maatman heeft gedaan over de opvolging

van het rapport Maatman. Overigens zijn we nog steeds van mening dat alle adviezen, die in het
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rapport van Maatman zijn gedaan, een plek in het nieuwe reglement zouden moeten krijgen.

Zoals bekend heeft Aedes bij VBTM gevraagd een externe juridische check te doen' Dit is een integrale

second opinion geworden, waarin de consistentie met de (inmiddels) uitgewerkte richtlijnen, de

innerlijke consistentie (b,v. status van'richtlijnen') en de verhouding tot het BW als het gaat om

positie bestuurder-deelnemer is uitgevraagd.

De uitkomst van die second opinion neemt Aedes mee in zijn overwegingen hieronder. Wat ons daarbij

opvalt is dat een aantal principiële zaken, waarover we in het verleden met WSW discussie hebben

gevoerd ook in het rapport van VBTM terug komen. Wij zijn overigens tevreden over het feit dat WSW

in zijn laatste versie van het Reglement van Deelneming al enige (tekstuele) zaken die VBTM

constateerde, heeft overgenomen.

Uit de VBTM-opinie en de ledenconsultatie blijkt dat er rond de tekst van het Reglement van

Deelneming nog belangrijke bezwaren leven rond clausulering en proportionaliteit, waaronder met

name de volgende:

t

a

a

a

Zekerheden

Zoals Aedes ook reeds stelde bij het advies over de richtlijn juridisch splitsen: het verplicht

afgeven van zekerheden aan WSW moet in functie staan van (proportioneel zijn met) de

geborgde financiering. We merken dat dit onderwerp nog steeds erg leeft bij onze leden en

we verzoeken WSW een voorstel te doen hoe zij de gevraagde zekerheden in verhouding kan

brengen met de financiering.

Zekerheden op niet-DAEB-vastgoed

De M¡n¡ster heeft in de Veegwet Wonen (Artikel 21d lid 4) de mogelijkheid voor het WSW

zekerheden te verlangen op niet-DAEB-vastgoed beperkt tot de situatie van financiële stress'

Deze beperking vinden w¡j niet terug ¡n dit Reglement. Dit dient te worden toegevoegd.

Zelfstandigheid Woningvennootschap'

Nadat de interne lening volledig is afgelost dient de Woningvennootschap zelfstandig te

kunnen acteren en o.a, vrij te kunnen beschikken over diens kasstromen, uiteraard met

behoud van zeggenschap door de Toegelaten Instelling middels het aandelenbelang. De

Toegelaten Instelling zou na aflossing van de interne lening autonoom moeten kunnen

handelen ten aanzien van de Woningvennootschap, zoals het afstoten van aandelen (na

goedkeuring Minister), zonder goedkeuringsvereisten/tussenkomst van het WSW.

Borgbaarheid.

Dat WSW'in principe'borgbaarheid verklaart en leningen verstrekt, is een te open

formulering. Voor de hand ligt om het begrip "ïn principe" te clausuleren, in functie van de

mate waarin risico wordt gelopen en/of de mate waarin van WSW gebruik wordt gemaakt.

Dus,. ja, tenzij" en nader uitwerken welke criteria bij "tenzij" worden gehanteerd.

Richtlijnen (artikel 27),

Dat het WSW bepalingen in dit Reglement "nader kan uitwerken in richtlijnen" is te ruim

geformuleerd. Dit biedt het WSW de mogelijkheid om alle bepalingen in het reglement nader

uit te werken, en zodoende nadere verplichtingen te stellen aan deelnemers. In het vorige

RvD werd dit tenminste nog geclausuleerd tot"passend in het risicobeheersingsbeleid"' Ook

hierbij de aanvullende opmerking dat er steeds gekeken dient te worden naar proportionaliteit

in verhouding tot risico's en zekerheden.

Einde volmacht.a
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a

Maak duidelijk dat bij einde van het deelnemerschap ook de wederzijdse rechten en plichten

van WSW en deelnemer eindigen.

Toegang tot bezwaar.

Maak duidelijk dat het gaat om besluiten genomen "door of namens het bestuur".

Aedes adviseert u het Reglement van Deelneming nog aan te passen op bovengenoemde punten van

proportional¡teit en clausulering en daarnaast om een gemotiveerde schriftelijke reactie te geven op de

second opin¡on van VBTM, met name wanneer de daarin vermelde opmerkingen naar oordeel van WSW

niet overgenomen worden.

Met vriendelijke groet,

Aedes vereniging van woningcorporaties

ir. M.A.E. Calon

voorzitter


