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Reacties op de opzet en gebruikswaarde van deze brochure zijn van harte welkom bij het
bureau van de VTW (BUREAU@VTW.NL / WWW.VTW.NL). Voor inhoudelijke vragen over
de wet- en regelgeving kunt u terecht bij de directie Stad & Regio van het Ministerie van
VROM (070 - 339 3345 / WWW.VROM.NL / WONINGCORPORATIES).



Nut en noodzaak van regelgeving

In politiek en samenleving wordt veel gemopperd over de overmaat aan regelgeving die
in de loop der tijd is ons land ontwikkeld is. Algemene regels en sectorspecifieke regels zijn
soms tegenstrijdig met elkaar en zorgen maar al te vaak voor lange procedures, bureau-
cratie en ergernissen.
Dat is één kant van de zaak. De andere kant van de zaak is dat wet- en regelgeving
zorgdraagt voor rechtsbescherming, voor veiligheid en duidelijkheid schept over wat wel
en niet toegestaan is. Zoals bij alles is het vinden van een balans tussen overdruk en
onderdruk aan regels van belang. Er zal nog heel wat water door de zee stromen voor-
dat die balans gevonden is.

Met de regeldruk in de corporatiesector valt het verhoudingsgewijs nogal mee, wanneer
naar de formele wetgeving gekeken wordt. De onoverzichtelijkheid begint te ontstaan bij
de diverse circulaires en voorschriften, die jaarlijks aan corporatie- en gemeentebesturen
verstuurd worden naar aanleiding van debatten in de Tweede Kamer op grond van
onderzoeksgegevens maar ook vaak op grond van incidenten.

Veel toezichthouders laten het aan de directeur-bestuurder over om de regelgeving te
kennen en bij te houden. De vraag is of dat een juiste houding is. Een kritisch en on-
afhankelijk opererende toezichthouder moet ook zelf kennis hebben van sectorspecifieke
regelgeving. De toezichthouder moet weten wat het speelveld is waarbinnen de eigen
rechtspersoon zich kan en mag bewegen. De toezichthouder moet daarover de directeur-
bestuurder kunnen en willen bevragen.

Als bestuur van VTW constateerden we dat dat de regelgeving wel verspreid, maar niet
systematisch in een handzame brochure is samengevat. Dat heeft ons doen besluiten 
om aan het Rigo te vragen de corporatieregels in beeld te brengen en samen te vatten.
Het ministerie van VROM is gevraagd om de kosten van onderzoek en brochure voor
haar rekening te nemen.

De resultaten vindt u in deze brochure, waarin de formele wet- en regelgeving centraal
staat. De toezichtvragen die aan het eind van ieder hoofdstuk vermeld staan, zijn in dat
licht gezien ook formele en enigszins algemene vragen. Beschouw deze brochure als de
eerste in een reeks, bijstelling zal immers voortdurend aan de orde zijn.
In een volgende uitgave zullen we meer ingaan op discussies rond interpretaties en hand-
havingsvragen en op goede en slechte praktijkvoorbeelden.

We hopen dat de inhoud van deze brochure bijdraagt aan het goed vervullen van de
taak van toezichthouder in de corporatiesector.

Margriet C. Meindertsma,
voorzitter VTW
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1 Regelgeving in een notendop
1.1 Kennismaken met corporatieregels

Woningcorporaties zijn zelfstandige stichtingen of verenigingen die uitsluitend
werkzaam zijn in het belang van de volkshuisvesting. Op grond van de Woningwet
kunnen ze 'toegelaten' worden, waarna ze onder de aan die toelating verbonden
publiekrechtelijke regelgeving vallen. De hoofdlijnen daarvan staan in de Woning-
wet, met een uitwerking in het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH). Eén van
die regels houdt in dat woningcorporaties moeten beschikken over een intern
toezichthoudend orgaan: een Raad van Commissarissen of van Toezicht.

De Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) ondersteunt toe-
zichthouders in de uitoefening van hun functie. Kennis van de regelgeving is daarbij
onontbeerlijk. De voorliggende brochure laat toezichthouders kennismaken met de
hoofdlijnen ervan.

Deze brochure behandelt alleen de publiekrechtelijke regelgeving die specifiek is
voor woningcorporaties. Dat gebeurt door de bril van de interne toezichthouder.
Die hoeft de regelgeving niet tot in detail te kennen, maar wel de hoofdlijn en
betekenis ervan. Daarop richt deze brochure zich.

Op het gebied en in het belang van de volkshuisvesting

In essentie definieert de regelgeving woningcorporaties als maatschappelijke
ondernemingen, die zelfstandig en risicodragend ondernemen op een terrein van
maatschappelijk belang: de volkshuisvesting. Er rust zodoende een bestemmingsplicht
op de middelen van de woningcorporatie. Deze staan niet ter vrije beschikking - zo
mogen winsten niet worden opgepot of uitgekeerd - maar moeten worden geïn-
vesteerd in de volkshuisvesting.
Dit basisprincipe is in de regelgeving langs de volgende hoofdlijn uitgewerkt:
1 De werkzaamheden die woningcorporaties mogen verrichten, zijn afgebakend. 

Deze afbakening wordt het gebied van de volkshuisvesting genoemd.
2 De werkzaamheden moeten zich op een aantal inhoudelijke prestatievelden 

richten. Deze velden worden het belang van de volkshuisvesting genoemd.
3 Het gebied van de volkshuisvesting wordt strak afgebakend; het belang van de 

volkshuisvesting wordt slechts op hoofdlijnen aangeduid. De precieze invulling 
daarvan moet lokaal plaatsvinden, onder verantwoordelijkheid van de woning
corporatie en in samenspraak met gemeente en bewoners.

4 Om die lokale invulling te bevorderen, bevat het BBSH voorschriften over de 
wijze waarop het beleid tot stand komt en achteraf wordt verantwoord.



1.2 De regels geordend

De sectorspecifieke rijksregelgeving is vastgelegd in:
• de Woningwet (WW), die het wettelijk kader biedt voor toegelaten instellingen 

en de formele basis vormt voor het rijksbeleid richting corporaties.
• het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH), waarin het merendeel van de 

op woningcorporaties gerichte regelgeving is uitgewerkt.
• het Besluit Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (CFV), op basis waarvan 

het CFV beleidsregels over haar rol bij het toezicht, de sanering en de verlening 
van projectsteun formuleert.

• diverse circulaires (MG), die door het Ministerie van VROM bij wijze van 
bekendmaking van beleid of voorschriften aan corporatiebesturen en gemeen-
tebesturen worden toegezonden.

Naast deze specifieke regels zijn er diverse algemene regels van toepassing op het
functioneren van woningcorporaties. Denk bijvoorbeeld aan de voorschriften uit
het Burgerlijk Wetboek, het Bouwbesluit, het huurrecht en de huurprijswetgeving
of aan de Huursubsidiewet en de Overlegwet huurders - verhuurder. Daarnaast is
brancheregulering, bijvoorbeeld in de vorm van de AedesCode waaraan leden van
Aedes zich binden.

Deze brochure behandelt uitsluitend de formele en sectorspecifieke regelgeving vanuit
de rijksoverheid. Dat gebeurt zonder nadere interpretatie of kwalificatie. In de rechter-
marge staan verwijzingen naar de vindplaats van de betreffende artikelen.

In de navolgende hoofdstukken worden de voornaamste aspecten van wet en
regelgeving kort behandeld. Dat gebeurt aan de hand van de volgende vragen.

H2 Welke vereisten worden er aan de werkzaamheden gesteld?
Welke werkzaamheden zijn toegestaan en op welke doelen zijn die gericht?

H3 Welke vereisten worden er aan de beleidsvorming gesteld?
Wie moet op welk moment waarbij betrokken worden?

H4 Welke vereisten worden er aan de verantwoording gesteld?
Waarover, hoe en aan wie?

H5 Welke vereisten worden er aan de organisatie gesteld?
Hoe moeten statuten en organisatie worden ingericht?

Aan de hand van deze vierdeling wordt de rijksregelgeving beschreven als een
bouwwerk dat de kaders formuleert waarbinnen woningcorporaties opereren.
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werkzaamheden en beleidsdoelen
(afbakening en richting, H2)

beleidsvorming verantwoording
(voorbereiding, H3) (resultaten, H4)

organisatie
(statuten en inrichting, H5)

Binnen elk hoofdstuk ligt de nadruk op kennismaking met de regels en bepalingen
die voor het uitoefenen van het interne toezicht van belang zijn. Elk hoofdstuk start
met een korte weergave van de voornaamste rijksregelgeving en sluit af met een
aantal toezichtvragen. Ze beogen de interne toezichthouder te prikkelen: hoe staat
het er in ónze organisatie voor? Een kanttekening past daar overigens wel al direct
bij. De toezichtvragen die aan het eind van elk hoofdstuk worden opgesomd, 
richten zich uitsluitend op de vraag of het bestuur van de woningcorporatie aan-
nemelijk kan maken dat aan de formele sectorregelgeving wordt voldaan. In de
praktijk omvat het interne toezicht uiteraard veel meer dan louter toezien op de
naleving van wetten en regels.

1.3 Intern en extern toezicht

Het interne toezicht, uitgeoefend door de Raad van Commissarissen1, speelt een
cruciale rol in het functioneren van de woningcorporatie. Het omvat, zoals gezegd,
meer dan het toezien op de naleving van wet en regelgeving, het onderwerp van
deze brochure. Toch geeft ook die wet en regelgeving al de nodige handvatten
voor een kritische bevraging.
Het interne toezicht wordt ook wel het toezicht in eerste lijn genoemd. De status
van door het Rijk toegelaten instelling impliceert echter dat ook door het Rijk
toezicht wordt gehouden op naleving van de aan de toelating verbonden voor-
schriften. De Minister van VROM beschikt bij de uitoefening van dat toezicht ook
over een aantal handhavings- en sanctie-instrumenten:
• De Minister kan woningcorporaties een aanwijzing geven: een formele waar-

schuwing om een bepaalde handeling na te laten of juist te verrichten. Een 
dergelijke aanwijzing is iets anders dan een goedbedoeld advies: ze wordt in 
de Staatscourant geplaatst, er wordt een termijn in aangegeven en ook een 

1Steeds geldt: hier kan ook Raad van Toezicht worden gelezen.



omschrijving van de sanctie die volgt als de aanwijzing niet wordt opgevolgd.
• De rechtbank kan op verzoek van de Minister een tijdelijk bewindvoerder aan-

stellen of een persoon of instantie aanwijzen die voor de woningcorporatie 
een plan opstelt, zoals bijvoorbeeld een sanerings- of investeringsplan. 
Op deze manier kan de Minister ingrijpen als de woningcorporatie geen 
gevolg geeft aan een aanwijzing. Ook kan de Minister in dat geval een 
dwangsom opleggen.

• De uiterste sanctie is intrekking van de toelating, waarna de woningcorporatie 
wordt ontbonden. Het spreekt voor zich dat deze sanctie alleen in zeer ernstige
situaties wordt toegepast. 

Hoewel de Minister op elk moment (bijvoorbeeld op verzoek van gemeenten of
huurdersorganisaties) kan ingrijpen, is het toezicht in tweede lijn gebaseerd op het
principe van verantwoording achteraf. Woningcorporaties zijn verplicht hun jaar-
stukken toe te zenden aan de Minister en bij de beoordeling ervan speelt het
Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (CFV) een adviserende rol. Hoofdstuk 4
van deze brochure vertelt daar meer over.

2 WERKZAAMHEDEN EN DOELEN
Welke vereisten worden er aan de werkzaamheden gesteld?
Welke werkzaamheden zijn toegestaan en op welke doelen zijn die gericht?

2.1 Werkzaamheden: het gebied van de volkshuisvesting

De regelgeving kent een structuur waarin de toegestane werkzaamheden van 
woningcorporaties zijn afgebakend. Deze afbakening wordt het gebied van de 
volkshuisvesting genoemd. Het BBSH bevat een limitatieve opsomming van de
werkzaamheden die tot het gebied van de volkshuisvesting worden gerekend.

Het gebied van de volkshuisvesting omvat:
a het bouwen, verwerven, bezwaren en slopen van woongelegenheden en on-

roerende aanhorigheden.
b het in stand houden van en het treffen van voorzieningen aan haar woon-

gelegenheden en onroerende aanhorigheden en aan woongelegenheden en 
onroerende aanhorigheden van derden.

c het in stand houden en verbeteren van de direct aan de woongelegenheden 
en aanhorigheden, bedoeld in onderdeel b, grenzende omgeving.

d het beheren, toewijzen en verhuren van woongelegenheden en onroerende 
aanhorigheden.

e het vervreemden van woongelegenheden en onroerende aanhorigheden.
f het aan bewoners van bij de toegelaten instelling in beheer zijnde woon-

gelegenheden verlenen van diensten die rechtstreeks verband houden met 
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de bewoning, alsmede het, aan personen die te kennen geven een zodanige 
woongelegenheid te willen betrekken, verlenen van diensten die rechtstreeks 
verband houden met het huisvesten van die personen.

g de werkzaamheden die noodzakelijkerwijs voortvloeien uit het verrichten van 
de werkzaamheden, genoemd in de onderdelen a tot en met f.

Werkzaamheden die buiten deze opsomming vallen zijn niet toegestaan, zijn niet
rechtmatig. De woningcorporatie mag ook geen verbinding aangaan met een
organisatie die werkzaamheden uitvoert die de woningcorporatie zelf niet zijn
toegestaan. De afbakening van het werkgebied waarborgt dat woningcorporaties
zich alleen met volkshuisvestingsactiviteiten bezighouden en gaan ongewenste
branchevervaging tegen.
Op de basisregel, waarin de toegestane werkzaamheden worden beperkt tot het
gebied van de volkshuisvesting, gelden twee uitzonderingen. Een aantal aanvul-
lende werkzaamheden is toegestaan:
• als deze in het belang van de leefbaarheid van een buurt of wijk zijn;
• als deze bijdragen aan de huisvesting van ouderen, gehandicapten en personen 

die zorg of begeleiding behoeven.
De verruiming van het werkgebied in het belang van de leefbaarheid stelt woning-
corporaties in staat om een aantal aanvullende werkzaamheden te verrichten.
Daarbij gaat het voornamelijk om het aanpakken van andere gebouwen dan
woningen, het aanpakken van de woonomgeving buiten de directe nabijheid van
woningen en het verrichten van andere werkzaamheden die ten goede komen aan
het woongenot. Deze ruimere werkzaamheden zijn echter alleen toegestaan in
buurten en wijken waar de woningcorporatie woningbezit heeft; bovendien
moeten ze het bijdragen aan de leefbaarheid als 'eerste of voornaamste doel'
hebben.

Toegestane werkzaamheden ten behoeve van de leefbaarheid in buurten en
wijken:
a het bouwen, verwerven, bezwaren en slopen van andere gebouwen dan 

woongelegenheden.
b het in stand houden van en het treffen van voorzieningen aan andere 

gebouwen dan woongelegenheden.
c het in stand houden en verbeteren van de omgeving buiten de directe 

nabijheid van woongelegenheden.
d het verhuren van andere gebouwen dan woongelegenheden.
e het vervreemden van andere gebouwen dan woongelegenheden.
f het verrichten van andere werkzaamheden die ten goede komen aan het 

woongenot in een buurt of wijk.
g de werkzaamheden die noodzakelijkerwijs voortvloeien uit het verrichten 

van de werkzaamheden, genoemd in de onderdelen a tot en met f.
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Aanvullende werkzaamheden, buiten het gebied van de volkshuisvesting, zijn ook
toegestaan als deze zich richten op het tot stand brengen van huisvesting voor
specifieke doelgroepen. Daarbij gaat het om ouderen, gehandicapten en personen
die zorg of begeleiding behoeven. Met het oog op de - bij voorkeur zelfstandige -
huisvesting van deze groepen zijn investeringen toegestaan in de vastgoedcompo-
nent van wonen met zorg evenals het vervullen van een intermediaire rol bij het
aanbieden van zorg- en dienstverlening.

Toegestane werkzaamheden ten behoeve van 'wonen en zorg':
a het bouwen en exploiteren van woonzorgcomplexen en de daarbij 

behorende gemeenschappelijke ruimten en fysieke zorginfrastructuur, van 
projecten voor begeleid wonen en van vastgoed met een woon- of verblijf-
functie voor de bewoners van instellingen in de verzorging, verpleging of 
opvang.

b het leveren van een bijdrage aan de totstandkoming van arrangementen met
betrekking tot wonen, zorg en dienstverlening, die, zoveel mogelijk naar 
wens van ouderen, gehandicapten en personen die zorg of begeleiding 
behoeven, het zelfstandig wonen bevorderen.

c het vervullen van een bemiddelende rol voor bewoners met betrekking tot 
zorg- en dienstverlening.

d de werkzaamheden die noodzakelijkerwijs voortvloeien uit het verrichten van
de werkzaamheden, genoemd in de onderdelen a tot en met c.

2.2 Doelen: het belang van de volkshuisvesting

De werkzaamheden van woningcorporaties moeten niet alleen binnen het gebied
van de volkshuisvesting vallen; ze moeten tevens bijdragen aan het belang van de
volkshuisvesting. Wat onder het belang van de volkshuisvesting moet worden ver-
staan is in het BBSH uitgewerkt in de vorm van zes verantwoordingsvelden.
Daarvan hebben er twee betrekking op proces- en organisatievoorschriften:
• het betrekken van bewoners bij beleid en beheer;
• het waarborgen van de financiële continuïteit.
De overige vier verantwoordingsvelden richten zich op de inhoudelijke doelstel-
lingen waaraan de werkzaamheden van de woningcorporatie moeten bijdragen.

1 KWALITEIT
De woningcorporatie zet haar middelen voor het bouwen, beheren en ver-
beteren van woningen en woonomgeving zodanig in dat zoveel mogelijk wordt
voldaan aan de eisen die ter plaatse in het belang van de huisvesting van de 
bevolking redelijkerwijs kunnen worden gesteld aan de kwaliteit van woonge-
legenheden.
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2 LEEFBAARHEID
De woningcorporatie draagt bij aan de leefbaarheid in de buurten en wijken 
waar haar woongelegenheden gelegen zijn.

3 WONEN EN ZORG
De woningcorporatie draagt bij aan het volgens redelijke wensen tot stand 
brengen van huisvesting voor ouderen, gehandicapten en personen die zorg 
of begeleiding behoeven.

4 VERHUUR
De woningcorporatie huisvest bij voorrang personen die door hun inkomen of 
door andere omstandigheden moeilijkheden ondervinden bij het vinden van 
passende huisvesting. 

Bij elkaar kunnen deze vier velden worden gezien als maatschappelijke opdrachten
die van rijkswege aan het bestuur van de woningcorporatie worden meegegeven.
De formuleringen zijn algemeen: op lokaal niveau zal er een nadere invulling
moeten worden gegeven aan termen als 'redelijk' en 'passend' en de daarbij be-
horende activiteiten en resultaten. De voorschriften over de beleidsvorming en 
verantwoording maken duidelijk dat deze inkleuring in samenspraak met gemeen-
ten en bewoners moet plaatsvinden en onderbouwd en gemotiveerd moet kunnen
worden.

2.3 Overige voorschriften

Verhuur van woningen

Met betrekking tot het verhuurbeleid geeft de regelgeving enkele nadere voor-
schriften:

• Zowel de Woningwet als het BBSH bevatten de opdracht om woningzoekenden
met lagere inkomens met voorrang en passend te huisvesten. Daartoe moeten 
woningen met een huur onder de zogenoemde aftoppingsgrens uit de 
Huursubsidiewet zoveel mogelijk met voorrang worden verhuurd aan woning-
zoekenden die qua inkomen voor huursubsidie in aanmerking komen.

• Het BBSH bevat tevens de opdracht om bij de verhuur van woningen het 
gebruik van huursubsidie zoveel mogelijk te beperken. Dat betekent dat het 
inkomen van de nieuwe huurder zo goed mogelijk bij de huur van de woning 
moet passen.

• De opdracht om woningzoekenden met lagere inkomens met voorrang en 
passend te huisvesten heeft ook gevolgen voor het investeringsbeleid. Het 
nieuwbouw- en aankoopbeleid moet gericht zijn op het invullen van die 
opdracht. De woningcorporatie kan aan de hand van de lokale vraagaanbod
verhoudingen zelf bepalen hoe dat het beste kan, ofwel door goedkope 
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woningen te bouwen ofwel door doorstroming op gang te brengen.
• Het huurbeleid voor de afzonderlijke woningen is niet in sectorspecifieke regels 

vastgelegd. Wel bevat het BBSH tot in ieder geval 2008 bepalingen over de 
maximale jaarlijkse stijging van de totale huursom. Continuering van dit voor-
schrift is afhankelijk van de omvang van de woningproductie tot die tijd.

Verkoop van woningen

Het verkopen van woningen behoort tot de werkzaamheden van woningcorpo-
raties. Het BBSH geeft hiervoor wel een aantal nadere voorschriften:
• Woningcorporaties zijn verplicht een verkoopbeleid te formuleren, waarin wordt

aangegeven of en onder welke voorwaarden huurwoningen worden verkocht. 
Daarbij moet specifiek aandacht worden besteed aan verkoop aan zittende 
huurders. Bij het verkoopbeleid moet de woningcorporatie rekening houden 
met haar verantwoordelijkheid ten aanzien mensen met een laag inkomen.

• Het BBSH bevat minimale verkoopprijzen in de vorm van percentages van de 
onderhandse verkoopwaarde vrij van huur. Uitgangspunt is dat verkoop 
plaatsvindt tegen minimaal 90% van deze marktwaarde. Als de koper gebruik 
maakt van koopsubsidie (Wet bevordering eigenwoningbezit) is verkoop toe-
gestaan tegen 80% (nieuwe eigenaar-bewoner) of 70% (zittende huurder). 
De Minister kan toestemming geven voor verkoop tegen lagere percentages. 
Dat laatste is vooral aan de orde bij verkoop met korting en deling van de 
waardeontwikkeling bij doorverkoop. In dergelijke gevallen mag de verhouding 
tussen het kortingpercentage en het percentage van de waardestijging dat 
aan de woningcorporatie ten goede komt maximaal 1:2 bedragen (bestaande 
woningen).

Verhuiskostenvergoeding

Per 1 juli 2005 is aan het BBSH de bepaling toegevoegd dat woningcorporaties in
geval van verhuizing als gevolg van renovatie een verhuiskostenvergoeding moeten
bieden. De hoogte ervan moet worden vastgelegd in een reglement en bedraagt
voor zelfstandige woningen tenminste u 5.000,-.

2.4 Toezichtvragen

1 Vallen alle werkzaamheden van de organisatie aantoonbaar binnen het gebied 
van de volkshuisvesting?

2 Worden de middelen voor het bouwen, beheren en verbeteren van woningen 
op zo'n manier ingezet dat ze zoveel mogelijk voldoen aan de ter plaatse 
gewenste woonkwaliteit? Waaruit blijkt dat?

3 Draagt de woningcorporatie voldoende bij aan de leefbaarheid van buurten en 
wijken? Waaruit blijkt dat?

4 Draagt de woningcorporatie voldoende bij aan de huisvesting van ouderen, 
gehandicapten en mensen die in de woonsituatie zorg of begeleiding nodig 
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hebben? Waaruit blijkt dat?
5 Huisvest de woningcorporatie met voorrang mensen met een bescheiden 

inkomen? Waaruit blijkt dat?
6 Worden woningen zoveel mogelijk naar inkomen passend verhuurd, met een 

zo gering mogelijk gebruik van huursubsidie? Waaruit blijkt dat?
7 Richt het nieuwbouwbeleid zich in de eerste plaats op het bieden van huisves-

tingsmogelijkheden aan mensen met een bescheiden inkomen? Waaruit blijkt dat?
8 Beschikt de woningcorporatie over een verkoopbeleid en over een reglement 

voor verhuiskostenvergoedingen?

3 BELEIDSVORMING
Welke vereisten worden er aan de beleidsvorming gesteld?
Wie moet op welk moment waarbij betrokken worden?

Het BBSH vertelt niet alleen welke werkzaamheden woningcorporaties mogen ver-
richten en met welk doel maar bevat ook richtlijnen over de wijze waarop ze hun
activiteiten binnen deze kaders verder invullen. Als zelfstandige ondernemingen
hebben woningcorporaties weliswaar een zekere beleidsvrijheid maar bij de voor-
bereiding van hun beleid moeten in ieder geval gemeenten en bewoners worden
betrokken.

3.1 Beleidsafstemming met gemeenten

Van woningcorporaties wordt verwacht dat zij hun beleid afstemmen met de ge-
meenten waarin zij werken. In artikel 11 van het BBSH staat vermeld: “De toege-
laten instelling neemt bij haar werkzaamheden het in de betrokken gemeenten
geldende volkshuisvestingsbeleid in acht.” Deze bepaling maakt duidelijk dat wo-
ningcorporaties het gemeentelijk woonbeleid niet zomaar naast zich neer kunnen
leggen maar nauw bij de totstandkoming van hun eigen beleid moeten betrekken.
Om de afstemming van het lokale woonbeleid tussen woningcorporaties en ge-
meenten te stimuleren, schrijft het BBSH de volgende procedure voor:
• Woningcorporaties zijn gehouden een 'overzicht van voorgenomen activiteiten' 

op te stellen, waaruit elke gemeente kan afleiden welke activiteiten op haar 
grondgebied zijn voorzien. Dit overzicht moet inzicht bieden in de voornemens 
van de woningcorporatie op de verantwoordingsvelden kwaliteit, leefbaarheid, 
wonen en zorg, verhuur, het betrekken van bewoners bij het beleid en de finan-
ciële continuïteit. In de praktijk is dit overzicht meestal opgenomen in een 
meerjarig beleids- of ondernemingsplan.

• Van deze voornemens maakt de woningcorporatie jaarlijks een samenvatting, 
volgens een voorgeschreven format. In de praktijk wordt deze samenvatting het
activiteitenoverzicht genoemd. De samenvatting moet jaarlijks voor 1 december 
worden toegezonden aan de gemeenten waar de woningcorporatie werkzaam is.
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• De toezending van het activiteitenoverzicht moet vergezeld gaan van een uit-
nodiging tot overleg over het te voeren volkshuisvestingsbeleid in het komende
jaar. Deze verplichting tot overleg vervalt echter als de gemeente niet beschikt 
over bescheiden waaruit de hoofdlijnen van het voorgenomen volkshuisves-
tingsbeleid blijken. Van de gemeente wordt zodoende ook beleid verwacht, 
bijvoorbeeld vastgelegd in een woonvisie- of volkshuisvestingsplan.

• De woningcorporatie zendt het activiteitenoverzicht tot slot voor 1 maart aan 
de Minister van VROM. In de periode tussen 1 december en 1 maart is er 
zodoende ruimte om de voornemens met de gemeenten te bespreken, waar 
nodig aan te passen en bij voorkeur vast te leggen in afspraken.

De bedoeling van deze procedure is helder: van woningcorporatie wordt verwacht
dat zij hun beleidsvoornemens onderbouwen en vastleggen, de gemeenten 
informeren over de concrete uitwerking daarvan en in goed overleg komen tot 
gezamenlijke prestatieafspraken.

3.2 Betrekken van bewoners

Naast de gemeenten moeten woningcorporaties ook hun huurders een plaats
geven in het beleidsproces. De invloed van huurders was bij woningbouwvereni-
gingen gewaarborgd via de ledenvergaderingen. Nu de meeste corporaties over
zijn gegaan in stichtingen, dient de participatie van huurders in een andere vorm
plaats te vinden. Huurders kunnen op basis van het BBSH op verschillende
manieren invloed uitoefenen.
De regelgeving bepaalt op dit punt het volgende:
• Huurders kunnen een huurdersorganisatie oprichten; op het overleg met deze 

organisaties is de Wet op het overleg huurders - verhuurder van toepassing. 
Deze wet geldt voor alle verhuurders met meer dan 100 woningen. Hierin is 
onder meer vastgelegd over welke onderwerpen de verhuurder de betrokken 
huurdersorganisatie moet informeren. Voor woningcorporaties zijn in het BBSH 
als extra onderwerpen leefbaarheid en wonen en zorg toegevoegd. 

Onderwerp van overleg zijn in ieder geval:
a het in stand houden van en het treffen van voorzieningen aan woningen en 

de direct daaraan grenzende omgeving.
b het beleid inzake de leefbaarheid in buurten en wijken waar de woningen 

liggen.
c het beleid inzake het bijdragen aan het tot stand brengen van huisvesting 

voor ouderen, gehandicapten en personen die zorg of begeleiding behoeven.
d het beleid inzake het vervreemden, bezwaren en slopen van woningen.
e de voornemens tot het vervreemden en bezwaren van woningen.
f het toewijzings- en verhuurbeleid.
g de algemene voorwaarden van de overeenkomst van huur en verhuur.
h het beleid inzake de huurprijzen.
i samenstelling, kwaliteitsniveau en prijs van het pakket aan aanvullende diensten.
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• Huurdersorganisaties moeten voldoende tijd krijgen om hun visie op de plan-
nen van de woningcorporatie te geven. Ook de overige bewoners moeten 
worden geïnformeerd, voor zover de onderwerpen mede op hen betrekking 
hebben.

• Wanneer geen huurdersorganisatie is opgericht, informeert de woningcorpo-
ratie de huurders over dezelfde onderwerpen als de huurdersorganisaties. Bij 
onderwerpen die van wezenlijk belang zijn moeten de huurders ook voldoende 
gelegenheid krijgen om hun visie te geven en in overleg te treden met de cor-
poratie.

• De woningcorporatie informeert de bewoners van de woningen die zij van plan
is te verkopen daarover zo tijdig, dat de bewoners in staat zijn om de verkoop-
voornemens desgewenst te beïnvloeden.

• Minstens één keer per jaar vindt er overleg plaats met de huurders (organisatie).
• Bewoners kunnen een bewonerscommissie oprichten en aanspraak maken op 

middelen en faciliteiten van de woningcorporatie. Om op te kunnen treden als 
bewonersvertegenwoordiging moet een bewonerscommissie wel aannemelijk 
kunnen maken dat zij namens een aantal bewoners spreekt. Hiervoor kan de 
woningcorporatie een minimumaantal vastleggen in een reglement.

• Woningcorporaties zijn verplicht om een commissie in het leven te roepen waar
huurders terecht kunnen met klachten over hun functioneren. De klachten-
commissie heeft een adviserende taak bij de afhandeling van de klachten.

Ook hier is de bedoeling helder: van woningcorporaties wordt verwacht dat zij hun
voornemens tijdig bespreken met hun bewoners en deze in staat stellen daar in-
vloed op uit te oefenen.

3.3 Toezichtvragen

1 Neemt de woningcorporatie het gemeentelijk woonbeleid in acht? Waaruit 
blijkt dat?

2 Beschikt de woningcorporatie over een meerjarig beleidsplan?
3 Geeft het activiteitenoverzicht een helder beeld van de voornemens in het 

komende jaar?
4 Voert de woningcorporatie overleg met de gemeente over haar voornemens?
5 Leidt het overleg met de gemeente(n) tot prestatieafspraken?
6 Worden de huurders tijdig geïnformeerd en in de gelegenheid gesteld om hun 

opvattingen kenbaar te maken? Waaruit blijkt dat?
7 Wat is de mening van de huurdersorganisatie over de beleidsvoornemens van 

de woningcorporatie?
8 Welke klachten komen bij de klachtencommissie binnen en hoe worden ze 

afgehandeld?
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4 VERANTWOORDING
Welke vereisten worden er aan de verantwoording gesteld?
Waarover, hoe en aan wie?

Veel minder dan in het verleden worden de werkzaamheden van woningcorpo-
raties vooraf gestuurd, door wetten, regels en voorschriften. Een grote nadruk op
het afleggen van verantwoording is het complement van deze toegenomen be-
leidsruimte. Het interne toezicht speelt daarbij een cruciale rol. Het BBSH kent
regels voor de verslaglegging, de interne beoordeling en de externe beoordeling.
Bij de externe beoordeling speelt het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting een
belangrijke rol.

4.1 Verslaglegging

De interne verslaglegging bestaat uit drie onderdelen: jaarrekening en jaarverslag,
het volkshuisvestingsverslag en de cijfermatige kerngegevens. Doorgaans worden
ze, met uitzondering van de kerngegevens, in één document gebundeld.
• Net als andere ondernemingen zijn woningcorporaties verplicht om een jaar-

rekening en jaarverslag op te stellen. Voorschriften daarvoor staan in boek 2 van 
het Burgerlijk Wetboek.

• In het volkshuisvestingsverslag legt de woningcorporatie verantwoording af voor 
haar werkzaamheden op het gebied van de zes verantwoordingsvelden.

Het volkshuisvestingsverslag bevat in ieder geval:
a Een uiteenzetting over het gevoerde beleid inzake het bouwen, beheren en 

verbeteren van woning en woonomgeving, waarin de woningcorporatie 
aannemelijk maakt dat dit beleid voldoet aan de eisen die ter plaatse in het 
belang van de huisvesting van de bevolking redelijkerwijs kunnen worden 
gesteld aan de kwaliteit van woongelegenheden.

b Een uiteenzetting over het gevoerde beleid inzake het leveren van een bij-
drage aan de leefbaarheid, waarin de woningcorporatie aannemelijk maakt 
dat dit beleid voldoet aan de voorschriften over voor dat doel toegestane 
werkzaamheden.

c Een uiteenzetting over het gevoerde beleid inzake het bijdragen aan het tot 
stand brengen van huisvesting voor ouderen, gehandicapten en personen 
die zorg of begeleiding behoeven, waarin de woningcorporatie aannemelijk 
maakt dat dit beleid voldoet aan de voorschriften over voor dat doel toege-
stane werkzaamheden.

d Een uiteenzetting over het gevoerde beleid inzake het toewijzen, verhuren en
verkopen van woningen, waarin de woningcorporatie aannemelijk maakt dat
dit beleid voorrang geeft aan personen met een laag inkomen en andere 
doelgroepen, zorgt voor passende huisvesting en beperking van het huur-
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subsidiegebruik en voldoet aan de voorschriften rond het verkoop- en huur-
sombeleid.

e Een uiteenzetting over de wijze waarop de woningcorporatie de bewoners 
van haar woongelegenheden bij haar beleid en beheer heeft betrokken, 
waarin zij aannemelijk maakt dat dit beleid voldoet aan de procesvoor-
schriften daarover.

f Een uiteenzetting over het gevoerde beleid en beheer op financieel gebied, 
waarin de woningcorporatie aannemelijk maakt dat haar voortbestaan in 
financieel opzicht is gewaarborgd, de middelen die voor dat doel niet nodig 
zijn ten behoeve van de volkshuisvesting worden ingezet en batige saldi uit
sluitend voor werkzaamheden op het gebied van de volkshuisvesting worden
bestemd.

Daarnaast moeten corporaties zich verantwoorden over enkele specifieke onderwer-
pen, zoals de bouw van dure woningen. Woningcorporaties mogen deze alleen
bouwen als daar een gedegen inhoudelijke motivering achter ligt; het genereren
van geld alleen is niet voldoende. In het volkshuisvestingsverslag moet de woning-
corporatie ook aannemelijk maken dat zij het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid
in acht heeft genomen. Verplicht is ook een formele verklaring, door het bestuur,
dat de beschikbare middelen uitsluitend in het belang van de volkshuisvesting zijn
besteed.

Het volkshuisvestingsverslag bevat verder:
g Een uiteenzetting over het bouwen van woningen waarvan de kosten van 

het verkrijgen in eigendom hoger zijn dan u 200.000, waarin de woningcor-
poratie aannemelijk maakt dat die werkzaamheden hebben bijgedragen aan 
de resultaten op de zes verantwoordingsvelden.

h Een uiteenzetting over de overige werkzaamheden op het gebied van de 
volkshuisvesting, waarin de woningcorporatie aannemelijk maakt dat die 
werkzaamheden hebben bijgedragen aan de resultaten op de zes verant-
woordingsvelden.

i Een uiteenzetting over het door de woningcorporatie gevoerde overleg met 
de gemeenten waar zij werkzaam is over het daar geldende volkshuisves-
tingsbeleid en de daaruit voortgevloeide afspraken, waarin zij aannemelijk 
maakt dat het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid in acht is genomen.

j Een overzicht van een uiteenzetting over de verbindingen met andere 
rechtspersonen en vennootschappen waartoe zij in het verslagjaar heeft 
besloten, waarin de woningcorporatie aannemelijk maakt dat deze ver-
bindingen noodzakelijk waren voor het realiseren van de resultaten op de zes
verantwoordingsvelden.

k Een overzicht van overige activiteiten op het gebied van verbindingen, dat 
een juist en volledig inzicht geeft in de werkzaamheden en de financiële 
situatie van die rechtspersonen en vennootschappen.
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l Een overzicht van haar activiteiten op het gebied van beleggingen.
m Een overzicht van haar onrendabele investeringen.
n Een verklaring dat de woningcorporatie in het verslagjaar haar middelen uit

sluitend heeft besteed in het belang van de volkshuisvesting.

Verplicht is ook het opstellen van een overzicht met cijfermatige kerngegevens, die
inzicht bieden in onder meer de ontwikkeling van de woningvoorraad en de
ontwikkeling van het vermogen. De kerngegevens moeten worden aangeleverd in
een voorgeschreven format, dat (ook) digitaal beschikbaar wordt gesteld.

Het overzicht met cijfermatige kerngegevens bevat:
A Balans
B Winst- en verliesrekening
C Financiële kerngegevens en prognoses
D Kerngegevens volkshuisvesting en prognoses
E Aantal toewijzingen in het verslagjaar

4.2 Interne beoordeling

Het BBSH schrijft voor dat de Raad van Commissarissen aan een accountant op-
dracht verleent tot het onderzoeken van de jaarstukken. Die opdracht omvat te
onderzoeken of:
• de jaarrekening het volgens het Burgerlijk Wetboek vereiste inzicht geeft en vol-

doet aan de daarop van toepassing zijnde voorschriften;
• het volkshuisvestingsverslag - voor zover de accountant dat kan beoordelen - in 

overeenstemming met de voorschriften is opgesteld en met de jaarrekening 
verenigbaar is;

• het overzicht met kerngegevens is gebaseerd op verantwoorde aannames.
De formuleringen maken duidelijk dat het onderzoek van het volkshuisvestingsver-
slag door de accountant niet meer dan een marginale toets omvat. In het volks-
huisvestingverslag legt de woningcorporatie immers verantwoording af over haar
inhoudelijke prestaties. Het ligt dan ook in de rede dat juist dít verantwoordings-
onderwerp veel aandacht krijgt van de Raad van Commissarissen, die immers beter
in staat is om de inhoudelijke prestaties op waarde te schatten.
Het onderzoek door de accountant wordt mede ingevuld door de Richtlijnen van
de Raad voor de Jaarverslaglegging en door een uitgebreid protocol, dat als bijlage
bij het BBSH is gevoegd. 

Het accountantsonderzoek mondt uit in:
• een verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening;
• een mededeling omtrent het volkshuisvestingsverslag;
• een mededeling omtrent het overzicht met cijfermatige kerngegevens.
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De resultaten van het onderzoek worden, in aanwezigheid van de accountant, 
door de Raad van Commissarissen besproken. De jaarrekening kan pas worden
vastgesteld (bestuur) of goedgekeurd (RvC) als de accountant de verklaring over 
de getrouwheid ervan heeft afgegeven. 

4.3 Externe beoordeling

De externe beoordeling verloopt als volgt:
• Integrale versies van jaarverslag en accountantsverklaring worden jaarlijks voor 1

juli gestuurd naar de Minister van VROM, naar álle gemeenten waar de woning-
corporatie werkzaam is en het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (CFV).

• Worden de stukken niet tijdig verzonden, dan kunnen de Minister of het CFV 
bij wijze van maatregel opleggen dat de woningcorporatie een aantal besluiten 
ter instemming moet voorleggen aan het CFV.

• Het CFV heeft vervolgens een signalerende en adviserende rol in de externe 
beoordeling.

Op het gebied van toezicht kent het CFV de volgende taken:
• een signaleringstaak met betrekking tot de financiële positie van individuele 

woningcorporaties;
• een adviestaak met betrekking tot de financiële aspecten van nieuwe toe-

latingen, fusies en statutenwijzigingen;
• een adviestaak met betrekking tot de financiële aspecten van een aanwijzing;
• het rapporteren over de financiële positie en ontwikkeling van de sector;
• de financiële beoordeling van nevenactiviteiten.
Tot de werkzaamheden hoort ook de beoordeling van de rechtmatigheid van
toelating, fusie en statutenwijziging en het toezicht op de naleving van wet- en
regelgeving.

Het CFV let in haar beoordeling op factoren die de financiële continuïteit kunnen
bedreigen. De methodiek omvat zowel een beoordeling van de waardering van het
bezit als een risicoanalyse. De beoordeling van de bezitswaardering komt tot uit-
drukking in een gecorrigeerd weerstandsvermogen; de risicoanalyse in de vast-
stelling van een minimaal noodzakelijk weerstandsvermogen. 

In haar beoordeling deelt het CFV corporaties in vier groepen in:
A het weerstandsvermogen is voldoende
B het weerstandsvermogen is onvoldoende maar er worden voldoende maat-

regelen getroffen om het minimaal noodzakelijk niveau te bereiken
C het weerstandsvermogen is onvoldoende en er worden onvoldoende maat-

regelen getroffen om het minimaal noodzakelijk niveau te bereiken
D de corporatie heeft een steunaanvraag voor sanering ingediend of overweegt

dit te doen, of ontvangt saneringsbijdragen



19

Mede gelet op het oordeel van het CFV, vormt de Minister van VROM zich tot slot
voor 1 december een oordeel over de werkzaamheden van de woningcorporatie in
het verslagjaar. Dat oordeel wordt schriftelijk kenbaar gemaakt.

4.4 Toezichtvragen

1 Maken de uiteenzettingen in het volkshuisvestingsverslag aannemelijk wat ze
- volgens het BBSH - aannemelijk moeten maken?

2 Biedt het volkshuisvestingsverslag voldoende inzicht op alle - volgens het BBSH -
voorgeschreven onderwerpen?

3 Wat doet het bestuur met de aanbevelingen van de accountant?
4 Welke conclusies verbindt het bestuur aan de beoordeling van de financiële 

positie door het CFV?

5 ORGANISATIE
Welke vereisten worden er aan de organisatie gesteld?
Hoe moeten statuten en organisatie worden ingericht?

5.1 De statuten

De basis: artikel 70 van de Woningwet
Verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid en stichtingen, die zich ten doel
stellen uitsluitend op het gebied van de volkshuisvesting werkzaam zijn en niet
beogen uitkeringen te doen anders dan in het belang van de volkshuisvesting,
kunnen bij Koninklijk Besluit worden toegelaten als instellingen, uitsluitend in
het belang van de volkshuisvesting werkzaam.

Woningcorporaties zijn toegelaten instellingen. Om voor toelating in aanmerking te
komen, moeten de statuten aan een aantal voorwaarden voldoen. In het BBSH is
vastgelegd welke dat zijn. De statuten kunnen pas worden gewijzigd na toestem-
ming van de Minister van VROM. 
Deze procedure regelt zodoende dat rijksvoorschriften een plaats krijgen in de
statuten van de woningcorporatie. Illustratief daarvoor is de verplichting om in de
statuten op te nemen “de bepaling dat de vereniging of de stichting voor wijziging
van de statuten de voorafgaande instemming van Onze Minister behoeft en daar-
toe iedere voorgenomen wijziging daarvan aan hem voorlegt”.

De statuten van de woningcorporatie moeten in ieder geval voorzien in:
• De instelling van een orgaan waaraan het toezicht op het bestuur is opge-

dragen, dat in staat is dat toezicht voortdurend uit te oefenen (1), bevoegd 
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is tot het nemen van maatregelen die voor uitoefening van het toezicht 
nodig zijn (2) en daartoe de uitvoering van bestuursbesluiten kan schorsen 
(3) en niet is gehouden over zijn handelingen verantwoording aan het be-
stuur af te leggen (4).

• De bepaling dat met personen die zitting hebben in het toezichthoudend 
orgaan geen arbeidsovereenkomsten bestaan.

• De bepaling dat zitting hebben in het bestuur of in het toezichthoudend 
orgaan onverenigbaar is met het lidmaatschap van het college van B&W van
de gemeente of van het college van GS van de provincie waar de woning-
corporatie haar woonplaats heeft of werkzaam is, of van een orgaan van een 
organisatie die zich ten doel heeft gesteld de belangen van gemeenten of 
provincies te behartigen.

• Regels over de manier waarop huurders en huurderorganisaties invloed kun-
nen uitoefenen op de samenstelling van het bestuur of van het toezicht-
houdend orgaan, die in elk geval inhouden dat de huurders en hun 
organisaties in de gelegenheid zijn om ten aanzien van ten minste twee 
vrijkomende plaatsen in het bestuur of toezichthoudend orgaan een 
bindende voordracht uit te brengen.

In de statuten moet zijn vastgelegd dat er een van de gemeente onafhankelijke
Raad van Commissarissen is die toezicht houdt op het bestuur, bestuursbesluiten
kan schorsen en geen verantwoording aan het bestuur hoeft af te leggen en op-
drachtgever is voor de accountant. Verplicht zijn ook statutair vastgelegde regels
voor de manier waarop huurders invloed uit kunnen oefenen op de samenstelling
van het bestuur of de Raad van Commissarissen.

In de statuten van de woningcorporatie moet zijn vastgelegd:
• Een vermelding van de gemeente(n) waarin de woningcorporatie werkzaam is.
• Dat de Raad van Commissarissen opdracht verleent tot het accountants-

onderzoek.
• Dat bij ontbinding van de stichting of vereniging het college van B&W in de 

vestigingplaats vereffenaars aanwijst.
• Dat in geval van ontbinding het bezit bij voorrang ter overname wordt aan-

geboden aan andere woningcorporaties die in het werkgebied actief zijn, in 
tweede instantie aan de gemeente(n) en in derde instantie aan de huurders.

• Dat bij ontbinding het vermogen - nadat de schulden zijn voldaan - wordt 
gestort in het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (CFV).

In de statuten wordt het territoriale werkgebied van de woningcorporatie vast-
gelegd. Wijziging van het werkgebied vergt zodoende statutenwijziging, waarbij de
betrokken gemeenten in de gelegenheid worden gesteld hun zienswijze daarover
kenbaar te maken. Ook moet in de statuten worden vastgelegd dat in geval van
opheffing van de woningcorporatie het woningbezit voor de volkshuisvesting
behouden blijft. De toegelaten instelling kan zichzelf zodoende niet opheffen en



21

vervolgens als private verhuuronderneming verdergaan.
Een wijziging van de statuten mag de financiële continuïteit niet in gevaar bren-
gen. Wanneer er gevolgen zijn voor de financiële situatie vraagt de Minister het
Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting om advies. 

5.2 De organisatie

De Woningwet kent als rechtsvorm voor toegelaten instellingen uitsluitend stich-
tingen of verenigingen. Voorschriften over de bedrijfsvoering zijn er van rijkswege
niet, uitgezonderd de bepaling dat de woningcorporatie moet zorgen voor:
• een sobere en doelmatige bedrijfsvoering;
• een administratie die een juist en volledig inzicht geeft in haar werkzaamheden 

en haar financiële situatie.

Financiën

De voorschriften over het financiële beleid kennen diverse componenten. Centraal
daarin staan de bepalingen dat de woningcorporatie:
• een zodanig financieel beleid en beheer voert dat haar voortbestaan in finan-

cieel opzicht is gewaarborgd;
• de middelen die zij uit oogpunt van de financiële continuïteit niet aan hoeft te 

houden, inzet ten behoeve van de volkshuisvesting;
• batige saldi uitsluitend bestemt voor werkzaamheden op het gebied van de 

volkshuisvesting.
De wettelijke voorschriften richten zich op een actieve aanwending van de beschik-
bare middelen, binnen de randvoorwaarde van de financiële continuïteit. De bood-
schap van de bepalingen is helder: de investeringscapaciteit van de woningcorpo-
ratie is er niet om opgepot maar om benut te worden. Opbrengsten mogen echter
alleen maar worden ingezet voor werkzaamheden op het gebied van de volkshuis-
vesting (zie hoofdstuk 3). 
De statutaire bepalingen en financiële voorschriften definiëren de woningcorporatie
als een maatschappelijke onderneming: vormgegeven als private rechtspersoon
streven ze een maatschappelijk doel na dat vervlochten is met het algemeen
belang, waarbij winsten en financiële overschotten niet aan derden (bijvoorbeeld
aandeelhouders) worden uitgekeerd maar worden aangewend voor het realiseren
van het maatschappelijke doel.
Toegelaten instellingen die in de financiële gevarenzone komen, kunnen een
beroep doen op het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting. Het CFV, een zelfs-
tandig bestuursorgaan, heeft naast een signalerende en adviserende rol bij het
toezicht nog twee andere taken: sanering en verlening van projectsteun.
• Het CFV kan noodlijdende instellingen saneren en, wanneer nodig, van finan-

ciële steun voorzien. Om daarvoor middelen te verwerven kan het Fonds aan 
woningcorporaties een heffing opleggen.

• Het CFV kan projectsteun verlenen aan woningcorporaties die onvoldoende 
middelen hebben om zelf de investeringskosten van noodzakelijke projecten te 
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dragen. Ook hiervoor kan het Fonds heffingen opleggen. Projectsteun wordt 
slechts verleend aan initiatieven die door de betrokken woningcorporatie niet 
zelf gefinancierd kunnen worden én waarvoor het niet mogelijk bleek col-
legiale steun te verkrijgen.

Verbindingen met andere rechtspersonen

De wet- en regelgeving definieert woningcorporaties als maatschappelijke onderne-
mingen, die hun financiële middelen uitsluitend voor de volkshuisvesting inzetten.
Om ongewenste 'weglek' van middelen te voorkomen, kent het BBSH strikte
voorschriften over het aangaan van verbindingen met andere rechtspersonen of
vennootschappen. Het BBSH spreekt van het aangaan van een verbinding als er
een dochtermaatschappij wordt opgericht of een deelneming in een andere
rechtspersoon wordt verkregen maar ook als er financiële of bestuurlijke banden
worden aangegaan. De interpretatie van het begrip verbinding is zodoende ruim.
De algemene stelregel luidt dat de woningcorporatie slechts verbindingen met
andere rechtspersonen of vennootschappen mag aangaan als dat noodzakelijk is
voor de uitvoering van haar werkzaamheden. Dit noodzakelijkheidcriterium legt
een motiveringsplicht bij het bestuur van de woningcorporatie. Tegelijk geldt dat
het voor activiteiten die zich aan de rand van de reguliere werkzaamheden
(bouwen en beheren van huurwoningen) bevinden uit oogpunt van onder meer
risicobeheersing en transparantie raadzaam kan zijn ze in een verbinding onder te
brengen. Voorbeelden daarvan zijn projectontwikkeling in de koopsector of het
beheer voor Verenigingen van Eigenaren (VVE's). Steeds geldt dat zowel het interne
als het externe toezicht zich ook uitstrekken tot de activiteiten die in een verbin-
ding worden ondergebracht. 

Actueel
"Het onderscheiden van de werkzaamheden in kernactiviteiten en commerciële 
activiteiten is onderwerp van nieuw rijksbeleid. Mede met het oog op het realiseren
van gelijke concurrentieverhoudingen, zullen in de nabije toekomst de kernactivitei-
ten moeten worden gescheiden van de commerciële, de laatste al dan niet onder te
brengen in een dochtermaatschappij. Over deze commerciële activiteiten is vennoot-
schapsbelasting verschuldigd; wat betreft de kernactiviteiten zijn toegelaten instel-
lingen daarvan vrijgesteld. Deze voorgenomen beleidslijn vergt het aanbrengen van
een administratieve dan wel juridische splitsing binnen de toegelaten instelling"

Fusies

Fusies tussen toegelaten instellingen zijn mogelijk; in de praktijk betreft het door-
gaans een juridische fusie waarbij de ene woningcorporatie het vermogen van de
andere onder algemene titel verkrijgt. De meerwaarde van fusie zal wel aantoon-
baar in het belang van de volkshuisvesting moeten zijn, met als criteria:
• de gevolgen voor de huurontwikkeling en de prijs-kwaliteitverhouding;
• het behoud van lokale binding en lokale aanspreekpunten;
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• een meetbare inzet van de investeringscapaciteit voor de lokale opgaven;
• verbetering van de professionaliteit en doelmatigheid van de organisatie;
• verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening aan de huurders;
• 'matching' van taken en middelen tussen 'rijk' en 'arm'.
Daarnaast wordt aan de betrokken gemeenten en huurdersorganisaties hun visie 
op de fusieplannen gevraagd, door de woningcorporatie zelf of door de Minister.
Bijzondere vormen van fusie zijn die waarbij een woningcorporatie fuseert met een
niet-toegelaten instelling. De stelregel luidt dat in een dergelijk geval de gefuseerde
organisatie een toegelaten instelling is of moet worden en zodoende onder de be-
palingen van Woningwet en BBSH valt. In de praktijk betekent dit dat fusie met,
bijvoorbeeld, een zorginstelling niet mogelijk is. De zorginstelling zou dan immers
onder het BBSH gaan vallen en op grond daarvan geen zorgdiensten mogen ver-
lenen. De bestemmingsplicht die op de middelen rust ze mogen uitsluitend op het
gebied en in het belang van de volkshuisvesting worden aangewend - vormt ook
hier weer de achterliggende overweging. Uiteraard zijn samenwerkingsvormen met
zorg- of welzijnsinstellingen - waarbij geldstromen en verantwoordelijkheden
gescheiden blijven - wel mogelijk.

5.3 Toezichtvragen

1 Voldoen de statuten van de instelling aan de voorschriften?
2 Is de bedrijfsvoering sober en doelmatig? Waaruit blijkt dat?
3 Worden de beschikbare financiële middelen actief ingezet ten behoeve van de 

volkshuisvesting? Waaruit blijkt dat?
4 Zijn de - eventuele - dochterondernemingen en deelnemingen van de organi-

satie noodzakelijk? Zijn deze verbindingen transparant vormgegeven en is het 
toezicht erop adequaat geregeld?

5 Heeft een - eventuele - fusie meerwaarde vanuit volkshuisvestelijk oogpunt? 
Waaruit blijkt dat?
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