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Collegiale leningen 

WSW wil dat corporaties de beschikbare middelen in het borgstelsel zo efficiënt mogelijk inzetten. Om 

die reden ondersteunen wij de mogelijkheid dat corporaties overtollige liquide middelen tijdelijk uit 

kunnen lenen aan andere corporaties die financiering nodig hebben (collegiale leningen). Wel vinden 

wij het van belang dat dit op een verantwoorde en transparante wijze gebeurt om oneigenlijk gebruik 

tegen te gaan en om de risico’s voor de corporaties en voor het borgstelsel te beheersen. Vanuit dit 

perspectief faciliteren wij onder voorwaarden dat corporaties met overtollige middelen deze aan andere 

corporaties kunnen uitlenen. 

 

WSW hanteert als regel dat corporaties die beschikken over overtollige middelen deze in eerste 

instantie besteden aan de (versnelde) aflossing van de geborgde lening portefeuille. In de praktijk is dit 

niet altijd mogelijk waardoor corporaties soms gedurende langere tijd een overschot aan middelen 

hebben. Het gaat dan om middelen die WSW niet aanmerkt als werkkapitaal (zoals opgenomen in 

richtlijn borgingsplafond) en die een corporatie evenmin nodig heeft als liquiditeitsbuffer voor derivaten. 

 

Wettelijke voorwaarden 

Corporaties die een collegiale lening sluiten dienen er in alle gevallen voor te zorgen dat de lening 

voldoet aan de voorwaarden die wettelijk gelden voor dit type leningen (bv. maximale looptijd 5 jaar 

voor geborgde en ongeborgde collegiale leningen, en gebruik wettelijk verplichte modelovereenkomst in 

voor ongeborgde collegiale leningen). De Autoriteit woningcorporaties (Aw) houdt er toezicht op dat 

corporaties zich houden aan de wet. 

 

Richtlijn 

WSW kan onder de volgende voorwaarden collegiale leningen borgen: 

1. De collegiale lening voldoet aan de reguliere voorwaarden voor WSW-borging (zie richtlijn 

toegestane leningen). 

2. De geldgever en geldnemer voldoen beide aan de voorwaarden voor reguliere borging. Indien de 

geldgever of de geldnemer een bijzonder beheer corporatie is moet de collegiale lening passen in 

het goedgekeurde herstel-, herstructurering- of saneringsplan van de corporatie. 

3. De collegiale lening past in de financieringsstrategie van de geldgever. 

4. De looptijd van de collegiale lening mag niet langer zijn dan tot het eerstvolgende moment waarop 

de geldgevende corporatie de uit te lenen middelen naar verwachting kan aanwenden voor de 

aflossing van door haarzelf aangetrokken (geborgde) leningen of voor andere toegestane 

(borgbare) bestedingen. 

5. De geldgever verstrekt WSW conform het Reglement van Deelneming op voorhand op verzoek van 

WSW volmacht voor de vestiging van hypotheek. 

6. De geldnemer heeft binnen het door WSW vastgestelde borgingsplafond ruimte om een geborgde 

lening aan te trekken. 

 

De Woningwet maakt zoals gezegd ook ongeborgde collegiale leningen mogelijk. Hiervoor moet de 

ongeborgde collegiale lening aan enkele wettelijke voorwaarden voldoen. Aanvullend op de wettelijke 

voorwaarden kan WSW akkoord gaan met het aantrekken van een dergelijke lening door een 

deelnemer als voldaan is aan de voorwaarden als opgenomen in de richtlijn ongeborgde financiering en 

voldaan wordt aan voorwaarden 2 t/m 5 zoals hierboven vermeld. 


