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29 maart 2019

Flinke besparing administratieve lasten
woningcorporaties
De administratieve lasten voor woningcorporaties die samenhangen met het aanleveren van verplichte
verantwoordingsinformatie gaan met een kwart omlaag.
Dat is het gevolg van eenvoudiger regels voor de verslaglegging die vandaag door minister Ollongren (BZK) in de
Staatscourant zijn gepubliceerd.
De minister zet daarmee een volgende stap in de uitvoering van een convenant dat zij eind 2017 met de sector sloot.
Daarin spraken toezichthouder Autoriteit woningcorporaties, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw en de
vereniging van woningcorporaties Aedes af, het mes te zetten in de administratieve lasten.
Het Adviescollege Toetsing Regeldruk bevestigt de berekende besparingen op de administratieve lasten. Vorig jaar zijn
de administratieve lasten voor corporaties van het aanleveren van de prognose-informatie ook al met een kwart
gedaald door uitvoering van het convenant.
De nieuwe regels besparen over het verslagjaar 2018 25 procent op de kosten en de administratieve rompslomp die
voortkomen uit het aanleveren van verantwoordingsinformatie. Daar bovenop levert de vermindering van de
gegevensstroom nog een structurele besparing op van 10 procent op de accountantskosten.
Kern van de vereenvoudiging is dat de uitvraag van ministerie en andere instanties zo compact mogelijk is en met een
'druk op de knop' kan worden gedeeld. Pas als uit risicoanalyses blijkt dat er aanvullende informatie nodig is, volgt een
gerichte uitvraag voor speci eke corporaties.
Bron: Rijksoverheid
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Kwartiermakers zoeken organisaties voor experiment
met intermediair
De Kwartiermakers Toekomst Accountancysector zoeken gemeenten,
woningcorporaties, bouwondernemingen en transportondernemingen die
deel willen nemen aan een experiment... 
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05 oktober 2021

RJ-Uiting 2021-11: Presentatie volkshuisvestelijke
bijdrage door toegelaten instellingen
volkshuisvesting
De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) heeft 'RJ-Uiting 2021-11: Presentatie
volkshuisvestelijke bijdrage door toegelaten instellingen volkshuisvesting'
gepubliceerd. 
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Deloitte levert bewijs voor fraude door medewerkster
woningcorporatie
Een gokverslaafde medewerkster van de nanciële administratie van de
Amsterdamse woningcorporatie Stadgenoot is veroordeeld tot een taakstraf
van 240 uur en een... 
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03 november 2020

Aedes: kleine wijzigingen in Accountantsprotocol
woningcorporaties
De Autoriteit woningcorporaties (Aw) heeft het concept accountantsprotocol
woningcorporaties voor verslagjaar 2020 gepubliceerd. Vereniging van
woningcorporaties... 
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Woningcorporaties klagen over oplopen
administratieve lasten
Woningcorporaties zijn de laatste jaren steeds meer geld kwijt aan
administratieve lasten. Volgens corporatiekoepel Aedes bedragen de lasten al
ruim een derde meer... 

