
  
    

 

 

 

 

 

 
Aan: het college van burgemeester en wethouders 

Betreft: besluitvorming van uw college over nieuwe achtervangovereenkomst WSW/gemeente 

 

 

 

 

Geacht college, 

 

Afgelopen twee jaar werkten WSW, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (‘VNG’), het ministerie 

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (‘BZK’) en deelnemers van WSW aan een strategisch 

programma waarmee wij sterke verbeteringen doorvoeren in het borgstelsel. Die verbeteringen 

beperken het risico dat WSW een beroep moet doen op de gemeentelijke achtervang. 

 

In samenhang met het strategisch programma deed VNG een voorstel voor een nieuwe generieke 

standaard achtervangovereenkomst WSW/gemeente. Het voorstel is mede gebaseerd op een 

raadpleging die VNG in juni 2020 onder gemeenten hield en houdt onder meer in (i) een gewijzigde 

verdeelsleutel die de gemeentelijke achtervangpositie eerlijker verdeelt, en (ii) dat WSW van 

gemeenten ontvangen renteloze geldleningen eerder dan nu aan gemeenten gaat terugbetalen. In 

nauwe samenwerking werkten WSW, VNG en BZK de afgelopen periode aan die nieuwe generieke 

standaard achtervangovereenkomst WSW/gemeente. Naast een nieuwe achtervangovereenkomst 

worden ook enkele van de daarin opgenomen verbeteringen doorgevoerd in uw bestaande 

achtervangovereenkomst(en). VNG informeerde alle gemeenten al eerder hierover in de ledenbrief van 

30 april jl. 

 

De nieuwe achtervangovereenkomst doorliep inmiddels het besluitvormingsproces binnen VNG, BZK 

en WSW en daarom kunnen wij u met deze brief de nieuwe achtervangovereenkomst aanbieden.  

De nieuwe achtervangovereenkomst treedt in werking op 1 augustus 2021. Wij vragen u deze 

overeenkomst te ondertekenen en de daarvoor benodigde besluitvorming in gang te zetten. Ook vragen 

wij u het college kennis te laten nemen van de uitgangspunten voor wijziging van uw bestaande 

achtervangovereenkomst(en) zoals hierna nader aangeduid. 

 

In deze brief informeren wij u over uw nieuwe achtervangovereenkomst en de komende wijzigingen in 

uw bestaande achtervangovereenkomst(en). Ook vertellen wij waar u uitgebreide informatie kunt 

vinden en waar u terecht kunt met vragen.  

 

Uw nieuwe achtervangovereenkomst met WSW 

Uw nieuwe achtervangovereenkomst met WSW verschilt op een aantal aspecten ten opzichte van uw 

huidige achtervangovereenkomst. Deze verschillen hebben betrekking op de volgende onderwerpen:  

- Borgbare doelen;  

- Achtervang obligolening; 

- Aanpassing verdeelsleutel en limitering; 

- Definitie herfinanciering; 

- Verstrekking en terugbetaling van renteloze leningen; 

- Definities en algehele actualisatie. 
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In het document dat als bijlage bij deze brief is gevoegd vindt u per onderwerp uitgebreide 

achtergrondinformatie. 

 

Wijzigingen in uw bestaande achtervangovereenkomst(en) 

Naast uw nieuwe standaard generieke achtervangovereenkomst met WSW wijzigen wij op een enkel 

punt ook uw bestaande achtervangovereenkomst(en) die van toepassing zijn op lopende geborgde 

geldleningen. Die wijzigingen brengen wij aan door middel van een wijzigingsovereenkomst tussen 

WSW en uw gemeente. Met deze wijzigingen zijn de bestaande en nieuwe overeenkomsten op deze 

punten gelijk aan elkaar. De onderwerpen die wij wijzigen zien specifiek op: 

- Borgbare doelen; 

- Herfinanciering; 

- Verstrekking en terugbetaling van renteloze leningen. 
 

De wijzigingsovereenkomst voor uw bestaande achtervangovereenkomst(en) ontvangt u later dit jaar 

van WSW ter ondertekening. 

 

Wat wij u vragen 

Wij vragen u bijgevoegde nieuwe achtervangovereenkomst te ondertekenen en deze zo spoedig 

mogelijk na besluitvorming – doch uiterlijk in juli 2021 - in tweevoud aan WSW te retourneren samen 

met het college- of raadsbesluit over de nieuwe achtervangovereenkomst. Een ook door WSW 

getekend exemplaar van de nieuwe achtervangovereenkomst ontvangt u vervolgens van WSW retour. 

Daarnaast vragen wij u in het college kennis te nemen van de aanstaande wijzigingen in bestaande 

achtervangovereenkomst(en). De wijzigingsovereenkomst voor uw bestaande 

achtervangovereenkomst(en) ontvangt u later dit jaar van WSW ter ondertekening. De nieuwe 

achtervangovereenkomst treedt op 1 augustus 2021 in werking voor alle nieuwe geborgde geldleningen 

van woningcorporaties werkzaam in uw gemeente. Zo zorgen wij er samen voor dat optimale 

financiering voor corporaties en de volkshuisvestelijke opgave in uw gemeente wederom voor lange tijd 

is gewaarborgd. 

 

Meer informatie 

In het document dat als bijlage bij deze brief is gevoegd vindt u uitgebreide achtergrondinformatie over 

de wijzigingen alsmede vragen en antwoorden.  

 

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van WSW (www.wsw.nl). Op de startpagina vindt u 

de knop ‘Achtervangovereenkomst’. Daar vindt u naast het document met achtergrondinformatie ook 

toelichtende animaties over (i) het borgstelsel en de rol van gemeenten daarin en (ii) de nieuwe 

achtervangovereenkomst en wijzigingen in uw bestaande achtervangovereenkomst(en).  

 

Ook op de website van VNG (www.vng.nl) kunt u terecht voor meer informatie (gebruikt u daarvoor de 

zoektermen ‘Waarborgfonds Sociale Woningbouw’ en/of ’achtervangovereenkomst’). 

 

 

http://www.wsw.nl/
http://www.vng.nl/
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Heeft u inhoudelijke vragen over de actualisatie van uw achtervangovereenkomst met WSW dan kunt u 

WSW bereiken via het e-mailadres achtervangovereenkomst@wsw.nl of op telefoonnummer  

035-5286400. Heeft u beleidsmatige vragen, dan kunt u terecht bij VNG via info@vng.nl. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw  Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

 

 

 

R. Rötscheid       A.J. Vermuë 

Bestuursvoorzitter    Directeur Beleid 

 

 

 

 

Bijlagen: 

- Achtervangovereenkomst WSW/gemeente 

- Nadere toelichting op de achtervangovereenkomst WSW/gemeente 
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