
 

 

 

Zo’n 60 treasurers en controllers van woningcorporaties bezochten op 22 maart 2018 een 
bijeenkomst over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van financiering en betalingsverkeer 
in de corporatiesector. Aan bod kwamen de nieuwe leningdocumentatie van Waarborgfonds 
Sociale Woningbouw (WSW), het opstellen van een financieringsstrategie en diverse 
ontwikkelingen in het betalingsverkeer. Aedes organiseerde de bijeenkomst samen met het 
Corporatie Treasury Platform (CTP).  

 
Nieuwe leningendocumentatie op komst 
De nieuwe bestuurder Rob Rötscheid van WSW stelde zich voor en lichtte de stand van 
zaken rond de nieuwe leningdocumentatie toe. Met deze documentatie kunnen corporaties 
meer (internationale) financieringsaanbieders bereiken, waardoor de financieringszekerheid 

toeneemt bij gelijke of lagere rentekosten. 
 

Financieringsstrategie 
Bij het inschatten van bedrijfsrisico’s en het nieuwe, gezamenlijke beoordelingskader van 
Aw-WSW is de aanwezigheid van een financieringsstrategie een nieuw element. Corporaties 
staan, mede door de verduurzamingsopgave, de komende jaren voor een grote financiële 
uitdaging. Ruud Pijpers (Thésor) ging in op het belang van een goede financieringsstrategie 
en welke elementen corporaties hierin kunnen meenemen. Hoewel veel corporaties op 

onderdelen een dergelijke strategie hebben, is een integrale financieringsstrategie niet 
altijd aanwezig. 
 
Toekomstige ontwikkelingen in de bancaire sector 
Jochem Kleine, historicus en app-ontwikkelaar, vertelde namens het ING Blockchain 
Program over de historische context en de technische potentie van blockchain voor het 
bankwezen en de samenleving. Vervolgens ging Igo Raadt, customer journey expert 

betalen bij ING, in op de ontwikkeling van instant payments. Daarbij wordt een 
overboeking onmiddellijk bijgeschreven op de bankrekening van de begunstigde. De impact 
hiervan kan behoorlijk groot zijn. Zo kun je bij een zojuist afgesloten betalingsregeling 

binnen enkele seconden zien of de huurder daadwerkelijk meteen geld heeft overgemaakt. 
 
Europese richtlijn PSD2 
Robert Jan Wekking van Enigma Consulting stond stil bij de nieuwe mogelijkheden en 

ontwikkelingen binnen het betalingsverkeer als gevolg van de nieuwe Europese richtlijn 
PSD2. Deze richtlijn verplicht banken om (met toestemming van de klant) klantgegevens te 
delen met andere bedrijven.  
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