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Geacht bestuur, 
 
Hierbij ontvangt u de toezichtbrief naar aanleiding van het door mij uitgevoerde 
onderzoek op basis van het gemeenschappelijk beoordelingskader Aw-WSW.  
 
Gezamenlijk beoordelingskader 
Bij het onderzoek op basis van het gezamenlijk beoordelingskader focust de 
Autoriteit woningcorporaties (Aw) zich op de governance van uw organisatie. Bij 
het onderdeel bedrijfsmodel maakt de Aw gebruik van de inzichten van 
Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). In afstemming met WSW beoordeelt 
de Aw de financiële continuïteit van uw corporatie. 

Integraal toezicht 
De Aw houdt integraal toezicht. Dit betekent dat verschillende risicogebieden in 
onderlinge samenhang worden onderzocht. Rechtmatigheid en integriteit zijn geen 
onderdeel van het gemeenschappelijk beoordelingskader Aw-WSW, maar wel 
onderdeel van het integrale Aw toezicht. Als er bij uw corporatie sprake is van een 
risico in het kader van rechtmatigheid of integriteit, komt dit aan de orde in deze 
toezichtbrief.  

In verband met de vereisten in de wet toetst de Aw daarnaast jaarlijks gericht op 
rechtmatigheid. Deze toets richt zich in ieder geval op de onderdelen passend 
toewijzen, staatssteun, huursom en WNT. Voor deze beoordeling wordt gebruik 
gemaakt van de gegevens van de verantwoordingsinformatie (dVi). De conclusies 
van deze rechtmatigheid beoordeling ontvangt u jaarlijks vóór 1 december in een 
aparte brief.  

Risicogerichte aanpak 
De risico-inschatting is medebepalend bij de planning en uitvoering van het 
onderzoek. Daarbij is nadrukkelijk het streven om jaarlijks voor elke corporatie 
een onderzoek op basis van het gezamenlijk beoordelingskader uit te voeren.  

Na afronding van het onderzoek ontvangt u een toezichtbrief. Als op basis van het 
onderzoek wordt ingeschat dat het risico laag is, zal de inhoud van de 
toezichtbrief beknopt zijn; de brief vermeldt dan dat er geen aanleiding is tot het 
verrichten van nader onderzoek.  

Als sprake is van een (mogelijk) verhoogd risico, beperkt de brief zich tot die 
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onderdelen waar een verhoogd risico is ingeschat of is gesignaleerd. Op deze 
onderdelen benoemt de brief dan vervolgafspraken, actiepunten, 
aandachtspunten en/of interventies.  

Basisonderzoek 2020 
Ik heb voor uw corporatie een onderzoek uitgevoerd. Daarbij heb ik gebruik 
gemaakt van de volgende informatie:  
• dVi gegevens 2019 
• dPi gegevens 2019 
• Jaarverslag 2019 
• Begroting 2019 en meerjarenbegroting 2020 – 2029 
• Management letter 2019 en accountantsverslag  2019 
• Scenario-analyse LEKSTEDEwonen d.d. 26 februari 2020 
• Uitkomst visitatie, rapport van 16 december 2019 en reactie bestuur daarop 
• Onderzoeksresultaten WSW 
• Voorgaande oordelen Aw 
 
Conclusie 
De door mij uitgevoerde basisbeoordeling geeft geen aanleiding om voor uw 
corporatie een verdiepende beoordeling uit te voeren. Ik constateer bij uw 
corporatie op de meeste door mij beoordeelde risicogebieden uit het gezamenlijk 
beoordelingskader geen verhoogd risico. Op het gebied van voorspelbaarheid / 
kwaliteit van data constateer ik een gemiddeld risico. Ik licht deze constatering 
onderstaand nader toe.  

Ik leg geen interventies maar maak wel de volgende toezichtafspraak met u: 

Toezichtafspraak 
• Ik verzoek u uw AO/IC rondom het indienen van de 

verantwoordingsinformatie (dPi en dVi) aan te scherpen om zo te 
voorkomen dat gegevens onjuist worden ingevuld; en 

• Ik verzoek u om de meest recente integriteitscode en 
klokkenluidersregeling te publiceren op uw website en beide documenten 
aan mij te verstrekken. 

Voorgaande beoordelingen 
In de integrale beoordeling 2019 heb ik op de meeste onderdelen uit het 
gezamenlijk beoordelingskader geen verhoogd risico gezien. Het risico op het 
gebied risicomanagement heb ik geclassificeerd als midden.  

Om het risicomanagement verder te versterken is u gevraagd scenario-analyses 
op te stellen waar de mogelijke impact van de geïdentificeerde risico’s, 
afzonderlijk en in samenhang, op de ondernemingsdoelstellingen en de financiële 
positie inzichtelijk worden gemaakt. Tevens is gevraagd de risico’s en 
risicobereidheid te kwantificeren en de controlfunctie meer in te richten conform 
het toegepaste ‘Three-Lines-of-Defence’ model. 

Voor mijn beoordeling van de actuele situatie verwijs ik naar de toelichting 
hieronder. 

Sturing en beheersing organisatie – risicomanagement 
Direct na het opstellen van de meerjarenbegroting heeft u verschillende 
realistische en minder realistische scenario's doorgerekend. De uitkomsten van de 
verschillende scenario's geven een beeld van wat de effecten zijn en welke 
beheersmaatregelen genomen kunnen worden. Geconcludeerd kan worden dat bij 
de meeste slecht-weer scenario’s LEKSTEDEwonen aan de door haar en de sector 
gestelde financiële kaders blijft voldoen. Indien dat niet het geval is, heeft 
LEKSTEDEwonen voldoende flexibiliteit om beleidskeuzes aan te passen.  

Afgelopen jaar besteedde u aandacht aan het in de praktijk brengen van de 
opgestelde beheersmaatregelen die bij de gekozen risico’s horen. Samen met het 
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MT zijn de risico’s geactualiseerd, de grenzen van risicobereidheid bepaald en de 
wijze van rapporteren uitgewerkt. Eveneens heeft de interne auditor een 
belangrijke rol gekregen in de werking van het risicomanagement. 

Gezien de aandacht die u besteedt aan het risicomanagement en de genomen 
stappen beoordeel ik het risico op dit gebied als laag. 

Sturing en beheersing organisatie – voorspelbaarheid/kwaliteit van data 
Uit een door de Aw en WSW uitgevoerde datarisicoanalyse van uw dPi2019 en 
dVi2019 is gebleken dat enkele onderdelen onjuist waren ingevuld. U is verzocht 
de dPi en dVi op enkele punten aan te passen en daar heeft u aan voldaan. Ik 
vraag u maatregelen te treffen om de datakwaliteit te verbeteren en te borgen. Ik 
beoordeel het risico op dit gebied als midden. 

Rechtmatigheid 
In onze brief van 27 november 2019 stelde de Aw vast dat LEKSTEDEwonen voor 
het verslagjaar 2018 niet in alle gemeenten prestatieafspraken heeft gemaakt 
over leefbaarheidsactiviteiten. Op basis van de toelichting in uw brief van 20 
februari 2020 stel ik vast dat u alles in werking stelt en adequate stappen 
onderneemt om tot afspraken te komen met de betrokken partijen (collega-
corporaties en de gemeenten).  Het opleggen van een interventie is dan ook niet 
meer aan de orde. 

Integriteit 
De integriteitscode en klokkenluidersregeling zijn in 2020 herijkt maar nog niet te 
raadplegen op de website. Ik verzoek u beide documenten te publiceren op de 
website en levend te houden binnen de organisatie. 

Tot slot 
Ik verzoek u deze brief te delen met uw Raad van Commissarissen. Tevens 
verzoek ik u de voor uw organisatie relevante stakeholders over de inhoud van 
deze toezichtbrief te informeren. Tot slot wijs ik u er nog op dat de Aw deze 
toezichtbrief publiceert op haar website. 

Voor nadere informatie kunt u contact met mij opnemen. 

 
 
Hoogachtend, 
 
 
SENIOR INSPECTEUR /AUTORITEIT WONINGCORPORATIES, 
 
 
 
M.A. Burger MSc MSRE 
 
 

 


