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Toezicht met Bite 
congres 30 mei 2012 

Akkoord Toezicht met Bite: 

• Extra discipline nodig bij handhaving voor elkaar garant staan 

• Versterk sectordiscipline, met interventiemogelijkheden 

• Fit & proper test (zittend en toekomstig) bestuur 

• Onafhankelijk financieel toezicht, Twin peaks 
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Vereniging  
Congres 15 november 2012 
 

Nadere besluitvorming over Tmb: 

• Centrale rol WSW bij handhaving financiële discipline: 

• WSW+, sector regelt ‘t vóór de Woningwet uit  

• onafhankelijk, slager keurt niet eigen vlees  

• Helder normenkader maken 

• Betere informatieuitwisseling tussen toezichthouders 
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Vereniging  
Congres april 2013 
 

Besluit: 

• Herbenoeming Marc Calon voorzitter Aedes, eigen voorwaarde 
vertrek als Commissaris WSW. 

• Omarming rapport Balans verstoord, w.o.:  

• ’Collectieve zekerheidsstructuur WSW nodig voor ons 
businessmodel’ 

Consequentie voor AB van vertrek uit RvC WSW: 

• Nieuwe procedure rond profielschets en selectie RvC-kandidaat 

• Contract beïnvloedingsrelatie met WSW bespreken 
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SEPTEMBER 2013  
WSW OP AEDES 
LEDENBIJEENKOMSTEN 

• Presentatie Challenge project door WSW. Aanscherpingen: 
• strategie: totale risico achtervang en individuele exposure 
• Risicobeoordelingskader, business & financial risk 
• werkwijzen toekenning volume 
• Volmacht (n.a.v. Vestia case) 
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VERENIGING  
CONGRES OKTOBER 2013 
 
AFSPRAKEN AEDES - KABINET  

 

In kader van ‘nadere’ stelselverkenning: 
 
• sanering naar WSW 
• herijking governance Rijk op WSW 
• beperken moral hazard vanuit sector 
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DEC 2013 AEDES TEGENNOVELLE 

Aedes heeft eind 2013 een eigen novelle geschreven.  

• Door deze “tegennovelle” bevat uiteindelijke novelle naar TK: 

• Saneringsrol per mandaat naar WSW 

• Geen publiekrechtelijke ophanging WSW 
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PARLEMENTAIRE ENQUETE  2014 

Openbare verhoren juni / juli 2014 
 
 
Calon over oude Commissarisrol Aedes: 
 
• “In moderne governance hoort dat niet” 
• “Je regelt je relatie op andere manier”  
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RAPPORT PARLEMENTAIRE ENQUETE 
(PE) 1E KANTELMOMENT 
  

Frame: 
• ‘buitengewoon kritisch op WSW’  
• ‘WSW ernstig tekortgeschoten’ 
• ‘is vorm van zelfregulering’ 

 
Aanbevelingen: 
• Rol achtervangers bij WSW moet versterkt 
• WSW onder toezicht minister, aanwijzingsbevoegdheid 
• Sanering door WSW (mandaat), beslissing bij minister 
• Eigen risico geldverstrekkers (geen 100% borg) 
• Vereenvoudiging stelsel: schillen samenvoegen 
• Volkshuisvestelijk en financieel toezicht in één hand en 

bij minister 
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AEDES OVER ‘VER VAN HUIS’ (PE) 

• Sector al lang bezig met ‘groot onderhoud’ (Tmb) 
• Veel verbeteringen sluiten aan bij aanbevelingen 
• Kritisch over WSW/toezichtaanbevelingen: 

• er is al heel veel veranderd bij WSW (challenge 
etc.) 

• pleidooi voor Twin peaks toezicht  
• publiekrechtelijke ophanging WSW niet nodig 
• schillenmenging, risicodeling: heel erg 

oppassen 
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AEDES OVER TOTALE WONINGWET NA 
TK, DECEMBER 2014 
 

• ‘Er ligt nu een wet waar we toch tevreden over kunnen 
zijn. Ook nog wel wat haken en ogen aan de wet. Veel 
bureaucratie en complexe regels’ 
 

• Eén zo’n haakje is 21f : “Bij algemene maatregel van bestuur 
kunnen voorschriften worden gegeven omtrent de wijze waarop de 
borgingsvoorziening in compensatie voorziet en de governance van de 
borgingsvoorziening, alsmede omtrent toezicht door Onze Minister op 
de naleving van die voorschriften.” 
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HERKOMST EN BETEKENIS 
HAAKJE WONINGWET, 21F 

 
• Motie VdLinde, Monasch, Verhoeven: publiekrechtelijke 

verankering WSW. 
 

• Genoemde motieven door Kamer (n.a.v. PEC): 
• Privaatrechtelijke verankering alleen niet voldoende 
• Publiekrechtelijk toezicht op WSW nodig 
• Risico’s achtervang kunnen beperken 
• Parlementaire controle/betrokkenheid vergroten 

 
• Amendement in eindspel, met meerderheid coalitie+. 

 
• Reactie Aedes: voorkeur voor privaatrechtelijk regelen. 
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MEI 2015 
KAMERBRIEF MINISTER OVER WSW 
2E KANTELMOMENT 

• Ministerie doet voorstellen voor verstatelijking WSW 
• Dreiging vermenging politiek/beleid en financiële 

discipline 
 

• WSW stemt in met wijziging achtervangovk. Dus: 
• Statutenwijziging ten gunste van achtervangers, ten 

koste van sector (D-raad, Aedes) 
• Strengere achtervangovk. met Rijk 
• Contractrelatie Aedes op achtergrond 

 
• Motivering WSW o.a.: 

• Dreiging van haakje 21f 
• We krijgen verticaal toezicht terug, waarbij ons 

risicomodel maatgevend wordt 
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AEDES ACTIES N.A.V. MEI-BRIEF 
 

• Juridische analyse 21f Houthoff 
• Overleg RvC WSW 
• Overleg bestuur WSW 
• Overleg Deelnemersraad WSW 

 
 
 

• Lobby Ministerie: ‘sector krijgt adviesrecht RvD’ 
• Lobby Kamer: risico verstatelijking, premiebetaling moet 

budgetneutraal 
• Aankondiging Deloitte onderzoek meerwaarde WSW 
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AMVB WSW, OKTOBER 2015 
 

Voorstellen: 
• Goedkeuring totale borgingskader bij minister 

(goedkeuring beleidsregels) 
• Nadere ministeriële regels (aanpassing Woningwet) 
• Aanwijzingsmogelijk minister (met opschorting) 
• Actieve info-plicht WSW 
• Kortom minister kan vanwege beleidsoverweging 

risicokader versoepelen (mix volkshuisvestelijke en 
financiële doelstellingen) 

• Codificatie in Amvb van fit&proper, profielschets, 
ontslagmogelijkheid RvC 

• Toezicht door AW 
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DELOITTE RAPPORT, OKTOBER 2015 
 

• Proces: 
• Zomer 2015 
• klankbordgroep leden 
• 8 oktober 2015 in AB, en in BO minister 

 
• Inhoud: 

• Stelsel/achtervang behoudt grote voordelen 
• Alternatieven, w.o. onderlinge vereniging, zeer lastig 

qua wegsmelten voordelen en transitieproblematiek 
• Stelsel is fragiel: overheidsgreep gevaarlijk, rol 

sectorbanken/financiers cruciaal 
• Premiebetaling alleen voor gelopen risico achtervang 

(= nul) 
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AMVB WSW, LOBBY INZET 
 

• Borgingskader eenmalig wettelijk vastleggen per AMVB, 
daarna toezicht door AW. Minister is verantwoordelijk 
voor systeem.  

• Wijziging systeem alleen via parlement 
• Geen ministeriële regels  
• Geen goedkeuringsrecht 
• Aanwijzing gaat ver 

 
• Resultaat lobby in brief 
• Inkadering ingrijpen departement áls stok 
   achter deur: 

• WSW/AW krijgen 1 jaar om verticaal  
toezicht te organiseren 
• Toepassing regels na consultatie Aedes 
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OVERZICHT LOBBY  26/11 NA TK BEHANDELING BRIEF 

Wat bereikt: 

• WSW stelsel: solidariteit met versterkte discipline 

• Saneringsfunctie bij WSW  

 

Nog te bereiken: 

• Verticaal toezicht: eerste aanzet in brief minister 

• Debat premiebetaling (incl risicodifferentiatie) 

• Risicodeling financiers (eigen risico) 

• Interne WSW governance (contract) 

 

Wat niet bereikt: 

• Onafhankelijkheid van de politiek/ministerie WSW 

• Balans sector vs achtervang in governance WSW 

• WSW en financieel toezicht onder DNB (volkomen twin peaks) 
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EVALUATIE LOBBYINZET 
 

• Startinitiatief ligt bij sector (Tmb, Challenge) 
• WSW pakt Challenge op, maar verdere stappen in 

toezicht interfereren met PEC 
• PEC (2014): snoeihard oordeel over WSW 
• Last van frame: ‘weg van zelfregulering’ 
• WSW dus ook in pendule van private entiteit naar 

publieke uitvoeringsorganisatie 
 

• Opstelling WSW (2015) 
• Opstelling ministerie: alle info, alle knoppen: 

• Risico omgekeerde moral hazard 
• Slinger terug? 

 
• Onderzoek Deloitte: stelselbehoud, maar nota bene 

fragiliteit systeem 
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HOE VERDER 
 als: 
• WSW/achtervang evidente meerwaarde 
• systeem gevoelig voor wijzigingen (Amvb, Basel) 
• risico omgekeerde moral hazard (Rijk aan knoppen) 
• invloed sector/deelnemers beperkt 

 
in een ‘tijdsgeest’: 
• slinger naar publiek, wars van zelfsturing 
dan: 
• meer openbare lobby t.a.v. WSW: Kamer, wetenschap, 

media, via onderzoek 
• invloed bouwen vanuit verdiend vertrouwen 
en: 
• positiebepaling op interne WSW governance (rol Aedes 

en Deelnemersraad) 
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GOVERNANCE WSW 
 Aedes inzet: 
• Contractrelatie met WSW regelt informatie en 

adviesmomenten. 
• Deelnemersraad en Aedes adviseren over 

beleidsvoornemens WSW 
• Meerwaarde ligt in in:  

• rol Aedes: sectorbelang 
• deelnemersraad: afspiegeling leden/corporatieview 

• Aedes en deelnemersraad goede afspraken en 
afstemming 

• Bestuur meldt RvC WSW negatief advies (b.v. ratio-
wijziging) 

• Deelnemersraadsleden meer contact met deelnemers 
WSW (vooraf/achteraf)  

• Aedes advisering = bestuursverantwoordelijkheid. 
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