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Oordeel rechtmatigheid verslagjaar 2018

Ons kenmerk

Geacht bestuur,
De Autoriteit woningcorporaties (Aw) beoordeelt vanaf l januari 2019 corporaties
op basis van het gezamenlijk beoordelingskader Aw-WSW. De beoordeling van de
Aw richt zich primair op de governance van uw organisatie. Bij het onderdeel

bedrijfsmodel vaart de Aw op de inzichten van Waarborgfonds Sociale Woningbouw
(WSW). Samen met WSW beoordeelt de Aw de financiële continuïteit

van de

corporaties.

De Aw blijft corporaties integraal beoordelen. Dit betekent dat verschillende
risicogebieden in onderlinge samenhang worden beoordeeld en dat de Aw naast de

beoordeling op basis van het gezamenlijk beoordelingskader ook toezicht houdt op
rechtmatigheid en integriteit bij corporaties.
Rechtmatigheid
In het gezamenlijk beoordelingskader is benadrukt dat het onderdeel
rechtmatigheid buiten het beoordelingskader Aw-WSW valt, omdat alleen de Aw

wettelijk toezicht houdt op de rechtmatigheid. Op grond van de Woningwet1
ontvangt

u

jaarlijks

vóór l

december

het oordeel

van de Aw over de

staatssteunregeling met betrekking tot het voorgaande verslagjaar. In de afgelopen
jaren is dit uitgebreid
huursombenadering.

met

het oordeel

over

passend

toewijzen

en

de

In deze brief ontvangt u dit oordeel over verslagjaar 2018. Deze brief is - voorzover
aan de orde - verder aangevuld met oordelen over:
Wet Normering Topinkomens (WNT);
Toetsing verlicht regime (indien van toepassing op uw instelling);
Overcompensatie;

De naleving van specifieke wettelijke bepalingen (hoofdstuk 5. 1, dVi 2018).
Bij deze beoordeling is gebruik gemaakt van uw verantwoordingsinformatie over het
verslagjaar 2018 (dVi 2018), het accountantsverslag 2018 en de Assurance-

rapporten inzake de cijfermatige verantwoording en de naleving van specifieke weten regelgeving.

Artikel 48, zevende lid van de Woningwet
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Eerderopgelegde inten/enties en/of toezichtafspraken

w.a^ee^eLin^het regul'ere_toezichtProces door'de'ïnspe'cteur van uw instelling
^.rdlrJ,?e7Jn.tLeLaa.n-u-zun °P9elegd^en/oftoezichtafsp'raken zïn' gema'akT'm'eyt
ÏÏeÏi"g. tolde:rechtmattgheld'' zijn dle i"tervenües~enl "a"fspraten ^st'gd'egd Tn
delo^els, Ïtf d^u.elrd^alontvin9-Dezeinterve^^^^^^^^^
onderdeel uit van de brief die u nu ontvangt en staan daar dusTos"van.'
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Oordeel

^errbLo sSrt2Lo!lt

oordee'

de Aw inzake

van

de

eerder9enoemde onderdelen

Staatssteun
verslagjaar 2018 maak ik op dat de accountant
uit uw, v.eLa.^woordingsstukken
dl... J.uis-theld__en vo"edigheid van uw' opgave'"met"'bedekking ^t'out"Lade
^ewS9 s9egewns^eeft kunnen vaststellen'"en dat" uw"toTwijzangeünL v^
woongelegenheden met een maandhuurtot en met 710', 68voor90'%of'^eer z^
^aa^an^huish^udens^met een inkomen beneden"de~inkomens"grenzen' ^n
over

w -41_-056''- Hiermee voldoet u aan de toewijzjng'sei-ien"'van "de

Passend toewijzen
verslagjaar 2018 maak ik op dat de accountant
uit uw-verantwoordlngsstukken
"Julsthei-d-er<"volledigheid van uw
°PSave over de toewijzingsgegewn7'he°eft
Su, nne^.vastste""en"en. ¥.ul9 5% of' m^"v^ude' huJshru dveJn's"ümeytege^e?eschnteeoï
over

woningen heeft toegewezen met een huur onder de betreffende

aftoppingsgrenzen. Hiermee voldoet u aan de passendheidsnorm'.
Huursom

Ï/O^L2018JS

de

maximale

huursomstijging

ïlt uw^ra'?twoor:d;ngs, stukken
2ÏtheSJn"w"edig-heid.

over

2, 4%

versla9Jaar

van uw

°P9ave

(inflatie

van

1, 4% plus l

2018 maak ik op dat de accountant

over de

huursombenadering"heueft

!<unnen"vastste"en en dat u heeft voldaan aan de~bepalingen^'het "kad'e'ryvan^'e
Wet Normering Topinkomens

Aan-d_e_ha_ndvan de ons beschikbare informatie hebben wij geconstateerd dat bil
uw corporatie:

ofwel_er_geen overschriJdingen van de WNT-normen aan de orde waren, en de

accountant een goedkeurend oordeel heeft gegeven; " -. --.'
een of meer
overschrijdingen Jva3n~'deWNT-normen, waarbu.dejxterneaccountantheeft. 9econstateevd d^heti overgangsrech^vanïoae^

ofwel

sprake_was van.

passing is, en daarom een goedkeurend oordeel heeft gegeven.
Overcompensatie

o!Lgrond_.vanartikel 47' tweede lid Woningwet, ontvangen toegelaten instellir

compensatle voor werkzaamheden die behoren tot de DAEB. -ErTs"sp7ake'van"ovae^
comp!r'satie_wanneer een toegelaten instelling onterecht te veel'compensati'e heeft

be-rekenenove7comPensaUe^^^
^VJTn^oo. rÏz^^rkzaamhedenJ Het.
is derhaivevantoepassrn
g"o"ver:versiaag?a^
^ann?Ï 5ÏeidÏg. DAE_B/met:DAEBen kan

^^oÏ"ÏeeLontva. ngen..co, mpensatie

°P

g':°"d_vanart7keÏ6?, "zevendle"]1dyJvaaan

^t Besluittoegelateninstellingenvolksnuisvesting2015(Btiv)'wordenteruggevo'r-'
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?epb^v^^, do.oLU/lT"dle.nde. Yerantwoordin?sinformatie

(dVi 2018),

^^s^S^^SPSa^s ^'^
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Tot slot

Voornadere informatie kunt u met mij contactopnemen.
Hoogachtend,

SENIORINSPECTEUR/AUTORITEIT WONINGCORPORATIES.
U. Iqbèl
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