
 

Toelichting  
Onderstaande informatie is belangrijk! Wij verzoeken jullie dit zorgvuldig door te lezen. 

 

Achtergrond 

De Wbvg verhuurt haar panden aan woonverenigingen die vervolgens de eenheden verhuurt aan de 

bewoners. In deze situatie wordt de woonvereniging als intermediaire verhuurder gezien.  

Bij verhuur, ook door intermediaire verhuurders, zijn de eisen voor inkomenstoetsing en 

verantwoording onverkort van kracht bij het aangaan van nieuwe huurovereenkomsten. Corporaties 

en de intermediaire verhuurders moeten hierover (contractuele) afspraken maken. Vanaf 2018 heeft 

de Wbvg een nieuwe accountant en deze accountant heeft meer aandacht voor dit deel van de 

controle en verslaglegging dan voorgaande. Kortom, de verantwoording van de toewijzingen is erg 

belangrijk. Jullie medewerking en inzet is daarin essentieel!  

 

Wettelijk kader 

Voor woonruimtes met een kale huurprijs onder de liberalisatiegrens, de zgn. DAEB-woningen, 

gelden bij toewijzing de eisen uit de Woningwet en het Besluit en de Regeling toegelaten instellingen 

volkshuisvesting 2015. Sinds 1 januari 2016 bevat deze wetgeving ook een norm voor de passende 

toewijzing aan huurders die potentieel recht op huurtoeslag hebben. Deze toewijzingseisen zijn 

alléén van toepassing als sprake is van huur en verhuur van woonruimte en niet voor werkruimten. 

Belangrijk om te weten, het gaat om toewijzingen aan nieuwe bewoners en het aanleveren van de 

gegevens is éénmalig. 

 

Verantwoording via een bestuursverklaring  

Bij intermediaire verhuur blijven de eisen voor toewijzing en verantwoording gelden. Omdat de 

corporatieaccountants bij hun controle niet in alle gevallen toegang hebben tot de (verhuur) 

administratie van de intermediaire verhuurders (de woonvereniging), kan dat leiden tot 

oordeelsonthoudingen van de accountant op dit punt. Het gebruik van de bestuursverklaring biedt 

uitkomst. In de bestuursverklaring verklaart de woonvereniging dat zij alle verhuringen die zij in het 

verslagjaar (2018) deed, conform de wettelijke eisen (juist) heeft toegewezen en verantwoord en dat 

haar verantwoording op dit punt ook volledig is. M.a.w. er hebben in het verslagjaar geen andere 

verhuringen plaatsgevonden dan de aan de corporatie verantwoorde in de bestuursverklaring.  

 

Gevolgen 

Wanneer de Wbvg niet alle bestuursverklaringen van haar woonverenigingen kan overleggen aan de 

accountant, blijven we in gebreke. Overtredingen kunnen vanuit de Autoriteit Wonen leiden tot 

sancties voor de Wbvg, waaronder het opleggen van een boete. Dit willen we uiteraard voorkomen.  

 

  



 

 

 

Praktijk 

Wat nu te doen?  

Indien geen nieuwe verhuringen in 2018 hebben plaatsgevonden: 

• Op de stippellijn in de zin ‘verklaart hierbij dat de ………………... (aantal woningen dat in het 

afgelopen jaar is verhuurd)’ uit de bestuursverklaring 0 invullen; 

• Naam en functie invullen 

• Datum invullen 

• Handtekening plaatsen 

• Per post of via de mail (chantal@wbvg.nl) graag zo snel mogelijk terugsturen naar de Wbvg.  

Indien wel nieuwe verhuringen in 2018 hebben plaatsgevonden: 

• Op de stippellijn in de zin ‘verklaart hierbij dat de ………………... (aantal woningen dat in het 
afgelopen jaar is verhuurd)’ uit de bestuursverklaring het aantal nieuwe verhuringen in 2018 
invullen; 

• Naam en functie invullen 

• Datum invullen 

• Handtekening plaatsen 

• Per post of via de mail (chantal@wbvg.nl) graag zo snel mogelijk terugsturen naar de Wbvg.  
 

Bedankt alvast voor jullie medewerking! 

 

Voor de liefhebber; extra informatie wettelijk kader  

Eisen aan de verantwoording: Om de juistheid van de toewijzingen van DAEB-woningen te kunnen 

vaststellen, moeten corporaties zich bij de jaarverslaglegging over de toewijzingen verantwoorden, 

ook als de woningen door intermediairs, zoals jullie als woonvereniging, worden toegewezen en 

verhuurd. Omdat corporaties niet in alle gevallen toegang hebben tot de administratie van de 

intermediairs, moeten zij met hen (contractuele) afspraken maken over de verantwoording, zodat de 

accountant van de corporatie kan beoordelen of de verantwoording over de toewijzingen juist en 

volledig is. Deze verplichting geldt al sinds de wijziging van de (toenmalige) Tijdelijke regeling DAEB 

toegelaten instellingen volkshuisvesting die 18 mei 2013 is ingegaan. De eisen en verplichtingen uit 

deze regeling zijn thans opgenomen in de Woningwet en onderliggende regelgeving. Bij deze 

wijziging is destijds bepaald dat wanneer een overeenkomst voor huur en verhuur met een 

intermediair is aangegaan vóór de inwerkingtreding van die wijziging, het de corporatie niet zal 

worden aangerekend als de verantwoording tekort schiet.  

De optelsom van de door de intermediaire verhuurder geadministreerde c.q. verantwoorde 

toewijzingen en de (eigen) toewijzingen die de corporatie zelf administreerde, vormt de basis voor 

het vaststellen of de corporatie heeft voldaan aan de wettelijke normen voor de DAEB-toewijzingen. 

Voor deze normen moet het huishoudinkomen van de huurders worden getoetst en 

gedocumenteerd worden vastgelegd. Daarmee vormt de administratie/verantwoording de basis voor 

de controle op de naleving van de normen.  
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