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28 september 2020

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 dan in 2014. Vooral de kosten voor het
laten controleren van jaarrekeningen door accountants zijn

ink toegenomen.

Daarover klaagt brancheorganisatie Aedes op basis van onderzoek van onder 154 corporaties. Volgens Aedes worden
met name kleine corporaties onevenredig hard geraakt.
"Een kleine woningcorporatie die maar drieduizend huizen verhuurt, is al gauw een ton per jaar kwijt aan accountants
en taxaties", legt Aedes-voorzitter Martin van Rijn uit. "Het kabinet en de Tweede Kamer zijn nu aan zet om daar iets
aan te veranderen. Iedere euro die naar de boekhouding gaat, is er één die niet ten goede komt aan de huurder."
Kleine corporaties zouden per huurwoning gemiddeld ruim 3,5 keer zoveel betalen aan de accountant als grote
corporaties voor de controle van de jaarrekening. Het kost voor hen bovendien meer moeite om accountants te vinden.
Op veel o erteverzoeken reageren volgens Aedes slechts enkele accountantskantoren.
De corporatiesector houdt ook dit jaar rekening met forse stijgingen van de accountantskosten. Meer dan de helft van
de ondervraagde organisaties gaat uit van een toename van boven de 5 procent.
In de zomer van 2019 luidde Aedes ook al de noodklok over stijgende kosten voor woningcorporaties. Destijds zagen
accountantskantoren en de Autoriteit woningcorporaties geen verband tussen het aanmerken van grote
woningcorporaties als organisaties van openbaar belang en stijgende accountantskosten voor kleinere
woningcorporaties. Sommige kantoren signaleerden wel stijgende kosten in de gehele auditmarkt, maar wijten dat
destijds aan een toename in wet-en regelgeving.
Bron: ANP/Accountant
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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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11 maart 2021

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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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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Woningwet bedelft corporaties onder regels
Woningcorporaties zuchten onder de forse administratieve lastendruk en ook
voor accountants is de controle veel werk. Van sommige regels wordt het nut
ernstig betwijfeld. 
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Marktaandeel kleinere accountantsorganisaties in
woningcorporatiesector neemt toe
In 2018 nam het marktaandeel van de kleinere accountantsorganisaties in de
woningcorporatiesector toe tot 19,6 procent. In 2016 was dit nog 9,5 procent.


