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Beste commissarissen, 
 
Vorig jaar is in het kader van de nieuwe Woningwet, op basis van het modelreglement 
Aedes, door Habeko wonen het Reglement Financieel Beleid en Beheer opgesteld.  
 
Per 1 juli 2017 is de Veegwet met een aantal aanpassingen op de Veegwet van toepassing.  
Hierdoor is het noodzakelijk het financieel reglement aan te passen. Aedes heeft hier 
opnieuw een model “addendum” voor beschikbaar gesteld. Wij hebben dit addendum 
overgenomen. Als bestuurder ben ik voornemens dit addendum vast te stellen.  
 
Het verzoek aan de rvc is goedkeuring te verlenen aan dit voorgenomen besluit.  
 
De aanpassingen hebben een formeel karakter en zijn minimaal.  
 
Ter informatie is nog informatie vanuit de Autoriteit Wonen bijgevoegd.  
 
 

Modelbijlage reglement financieel beleid en beheer 

beschikbaar 
Nieuwsbericht | 18-07-2017 | 15:40 

Woningcorporaties kunnen gebruik maken van een bijlage 

(addendum) om hun eerder goedgekeurde model-reglement 

financieel beleid en beheer in lijn te brengen met de Veegwet. 

Deze bijlage en het modelreglement  zijn beschikbaar op de 

website van Aedes. De bijlage of een geheel nieuw (model) 

Memo 
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reglement dient ter goedkeuring te worden aangeboden bij de 

Autoriteit woningcorporaties (Aw). 
Alle woningcorporaties hebben sinds 1 januari 2017  een reglement financieel 

beleid en beheer. Per 1 juli 2017 is er nieuwe veegwetgeving van kracht, waarmee 

enkele wijzigingen zijn opgetreden die invloed hebben op dat reglement. Hierdoor 

zijn goedgekeurde reglementen niet meer volledig in lijn  met de 

Woningwet. Deze wijzigingen hebben voornamelijk betrekking op reikwijdte van 

het reglement en het verstrekken van collegiale leningen. 

In overleg met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Aedes is besloten dat 

corporaties een bijlage bij de Aw kunnen indienen om te zorgen dat hun 

reglement weer in lijn is met de recentste regelgeving zonder dat zij direct een 

compleet nieuw reglement hoeven op te stellen. Zij kunnen hiervoor gebruik 

maken van de modelbijlage van Aedes. Deze bijlage is enkel bruikbaar in het geval 

de woningcorporatie in eerste aanleg gebruik heeft gemaakt van het 

modelreglement van Aedes. 

Ook het modelreglement zelf is aangepast aan de Veegwet. Indien corporaties 

liever een geheel nieuw modelreglement willen indienen ter goedkeuring in plaats 

van alleen een bijlage kan dat ook. Corporaties die in eerste instantie geen gebruik 

hebben gemaakt van het modelreglement kunnen ervoor kiezen hun reglement 

aan te passen en ter goedkeuring aan te bieden, of over te stappen op het 

modelreglement. Om ervoor te zorgen dat alle woningcorporaties per 1 januari 

2018 voorzien zijn van een, door de Aw goedgekeurd reglement financieel beleid 

en beheer hanteert de Aw  de volgende uiterste aanleverdata: 

• Nieuw reglement (eigen model): 1 oktober 2017 

• Addendum bij modelreglement of nieuw modelreglement : 1 november 2017 

Het modelreglement en addendum zijn te vinden op de website van Aedes.  
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Addendum 
 

Bij het Reglement Financieel Beleid en Beheer (RFBB) zoals bedoeld in artikel 55 lid 2 

van de Woningwet 

 

Toegelaten instellingen dienen sinds 1 januari 2017 te beschikken over een door de 

Autoriteit Woningcorporaties goedgekeurd RFBB. Als gevolg van wijzigingen in het 

wettelijk kader is het goedgekeurde RFBB met ingang van 1 juli 2017 niet meer volledig 

in lijn met  de Woningwet.  

 

Met de ondertekening van dit addendum verklaart Habeko wonen dat zij zich conformeert 

aan de volgende wijzigingen ten opzichte van het bestaande, door de Autoriteit 

Woningcorporaties goedgekeurde model-RFBB van Aedes, nieuw of gewijzigd zijn:   

 

Paragraaf 1.2 “Reikwijdte” wordt in zijn geheel vervangen door: “Het reglement van 

Habeko wonen geldt waar dat specifiek is aangegeven voor haar dochtermaatschappijen 

en de ondernemingen in de zin van de Woningwet. Dit zijn dochtermaatschappijen en 

verbonden ondernemingen , waarvan de toegelaten instelling meer dan de helft van de 

bestuurders kan benoemen of ontslaan, conform wijziging BTiV onderdeel S. Dit 

Reglement is ook van toepassing op alle nieuw op te richten verbonden ondernemingen.   

 

Habeko wonen maakt conform BTiV artikel 104 lid 2 sub d in het jaarverslag melding van 

de met haar verbonden ondernemingen, op een wijze conform artikel 41 lid 4 van de 

Regeling Toegelaten instellingen Volkshuisvesting (RTiV).  

 

Paragraaf 2.7. De eerste alinea wordt als volgt gewijzigd: 
 

De controlfunctie bij Habeko wonen en de verbonden ondernemingen, wordt uitgevoerd 

door de manager FEZ en omvat ook de aspecten van de interne bedrijfsvoering alsmede 

de effectiviteit en efficiency van de organisatie. Dit conform BTiV artikel 105 lid 1 sub e. 

3°. 

 

 

Paragraaf 3.3 “Beleggingen” wordt hernoemd in “Beleggingen en collegiale leningen”.  

De aanhef wordt als volgt gewijzigd: 

 

Habeko wonen hanteert t.a.v. beleggingen en het verstekken van collegiale leningen de 

volgende bepalingen en maakt in haar treasurystatuut   inzichtelijk hoe zij de handhaving 

binnen haar organisatie geborgd heeft: 

 

In de volgende bullet wordt achter “beleggingen” toegevoegd: collegiale leningen:  

 

• Habeko wonen en de verbonden ondernemingen hanteren geen rentevisie voor 

beleggingen. Conform BTiV artikel 106 lid 1 sub a. 

 

De volgende 2 bullets worden vervangen: 

 



 4

• Habeko wonen doet slechts beleggingen bij financiële ondernemingen die zijn 

gevestigd in een lidstaat met een AA-rating (door tenminste twee van de drie 

ratingburo's). Conform RTiV artikel 41 lid 1 sub e. 1°. 

 

• Habeko wonen doet slechts beleggingen bij financiële ondernemingen, die voor 

zichzelf en voor de door hen uitgegeven waardepapieren beschikken over 

minimaal een A-rating (door tenminste twee van de drie ratingburo's). Conform 

RTiV artikel 41 lid 1 sub e. 2°. 

door de volgende bullet: 

 

• Habeko wonen en de verbonden ondernemingen, zetten slechts middelen uit bij 

financiële ondernemingen die gevestigd zijn in een lidstaat die ten minste beschikt 

over een AA-rating afgegeven door ten minste twee van de ratingbureaus 

Moody’s, Standard and Poor’s en Fitch. Conform RTiV artikel 41 lid 1 sub e. 

Voorts is de volgende bullet ingevoegd: 

 

• Habeko wonen en de verbonden ondernemingen zetten slechts middelen uit bij 

banken als bedoeld in BTiV artikel 13 lid 1 b en c die ten minste een single A-

rating of een daarmee vergelijkbare rating, afgegeven door ten minste twee van 

de  ratingbureaus Moody’s, Standard and Poor’s en Fitch. Conform BTiV artikel 13 

lid 2a. 

Deze paragraaf wordt vervolgens aangevuld met: 

 

“Met betrekking tot het verstrekken van collegiale leningen gelden de volgende 

aanvullende bepalingen: 

• De looptijd van de collegiale lening bedraagt maximaal 5 jaar, conform RTiV 

artikel 40a sub a 

• De rente van de collegiale lening is niet hoger dan het geldende rentemaximum 

van WSW, conform RTiV artikel 40a sub b 

• De gebruikte leningsovereenkomst bij een collegiale lening is conform de in RTiV 

opgenomen modelovereenkomst, conform RTiV artikel 40a sub c 

• Collegiale leningen worden uitsluitend verstrekt uit middelen die zijn 

ondergebracht in de daeb-tak, conform RTiV artikel 40a sub d. 

• Over het verstrekken van collegiale leningen wordt verantwoording afgelegd in 

het jaarverslag, conform RTiV artikel 40a sub e. 

 

Hierbij verklaart de toegelaten instelling dat zodra een wijziging van het RFBB vanwege 

een andere reden dan een wijziging in het wettelijk kader aan de orde is, de toegelaten 

instelling de in dit addendum opgenomen bepalingen overneemt in het aangepaste RFBB. 

De aangepaste versie is onderworpen aan goedkeuring door de Autoriteit 

Woningcorporaties.    
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In te vullen door toegelaten instelling: 

 

 

Datum akkoord bestuur(der): 

Hazerswoude–Dorp, 2 oktober 2017 

 

 

 

 

Dhr. M. Bogerd 

 

Datum akkoord raad van commissarissen: 

Hazerswoude-Dorp, 2 oktober 2017  

 

 

 

 

Mw. mr. ing. E.W.M. Aalsma 

 

 

In te vullen door Autoriteit Woningcorporaties 

 

Gezien voor akkoord Autoriteit Woningcorporaties: 

 

 

Datum:  

 

Behandelend inspecteur: 

 

 

 


