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Statutair: 

• Het doel van de stichting is te bevorderen dat toegelaten instellingen geld kunnen lenen 

tegen zo laag mogelijke kosten om hun activiteiten op het gebied van het wonen te kunnen 

realiseren. 

• De stichting kan zich borg stellen voor de nakoming van verplichtingen die —deelnemers -  

aangaan of zijn aangegaan jegens geldgevers. 

 

Uitleg: 

• “Onderlinge waarborg” van deelnemende woningcorporaties, met een rating gelijk aan de 

rating van de Staat, leidt naar schatting tot € 30,- lagere huur per maand 

• Deelnemers zijn gebonden aan “Reglement van Deelneming”  

• Rating steunt op “Zekerheidsstelsel” vorm gegeven door contractuele afspraken met 

Achtervangers en convenant naadloze aansluiting CFV - WSW 

• Verzekeraar van de risico’s voor de financiers, door ondertekening van 

leningenovereenkomsten. 
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WSW en het borgstelsel 

Mogelijk maken van 

volkshuisvesting 

 

Risicobeheersing 

Financiering van de 

volkshuisvesting 

 

Risicobeheersing 

Volledig wegnemen 

risico 

Risicobereidheid 
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Solide zekerheidsstelsel 

Primaire garantie 

Secundaire garantie 

Tertiaire garantie 

Kasstromen corporatie 
 
Sanering 

WSWreserve € 480 mln 
 
Obligo € 3,3 mrd (2012)  

Achtervang overeenkomst 

50% Rijksoverheid 

50% Gemeenten 
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WSW-onderpand 
 
WOZ-waarde = € 341 mlrd  



Roep uit de sector om “Toezicht met Bite” 

Het stelsel steunt op vertrouwen... 
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Conclusies en aanbevelingen in rapporten 

“Commissie Hoekstra”,  “Herstel van Vertrouwen” 

(VNG); Commissie Dekker 

Voorgenomen veranderingen in wet- en regelgeving 

(o.a. Novelle bij de herzieningswet) 

Incidenten 
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WSW MISSIE EN 

RISICOSTRATEGIE 
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WSW Missie 
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Het WSW draagt als ‘hoeder van de borg’  

door objectief risicomanagement 

bij aan optimale financiering van de volkshuisvesting 



Individuele corporatie 

en 

WSW Risicomanagement  
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Zekerheidstelsel totale borg 

  

WSW hanteert een expliciete risicobereidheid/risicobudget en een 

 gestructureerde risicobeoordelingsmethodologie 

gebaseerd op industrie standaarden (S&P), rekening houdend met de 

specifieke kenmerken van de sector 

Risicobudget  



RISICOBEOORDELINGSKADER 

CORPORATIES 
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WSW risicobeoordeling gebaseerd op het 

bedrijfsmodel van een corporatie 
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Risk  

Business 

Risk  
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Vaststellen 

Borgbaarheid 

Toekomst: differentiatie 

vergoeding 

Vaststellen  

Borgingsvolume 

Differentiatie in 

Beoordelingsproces 

Toepassen van 

Beheersmaatregelen 

WSW Risicobereidheid 



BUSINESS RISK 
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Business Risk – beoordelingskader op S&P Standaard 

identificatie van risico’s en de beheersing daarvan langs 24 vragen 
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FINANCIAL RISK 
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Financial Risk – financierbaarheid ratio’s 
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Interest Coverage Ratio (ICR) 
Debt Service Coverage Ratio (DSCR) 

Kasstromen  
korte termijn 

Kasstromen  
lange termijn 

Onderpand 

Loan to Value (bedrijfswaarde) 
Solvabiliteit 

Dekkingsratio 



RISICOCLASSIFICATIE EN 

BORGINGSBELEID 
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Risicoclassificatie op basis van risico score en 

geborgde schuld 

Impact van Aanspraak 

Kans  

op 

Aanspraak 

Categorie 1 Categorie 2 Categorie 3 

Geborgde 

schuld 

Risico  

score 

Geborgde 

schuld  

≤ € 250 mln 

Geborgde 

schuld  

> € 250 mln en  

≤ € 1 mld 

Geborgde 

schuld  

> € 1 mld 

Hoog Score 7,5 en 

hoger 

Midden 
Score 6  

t/m 7 

Laag Score tot 5,5  
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• Risicoklasse corporatie bepalend 

voor borgingsruimte. 

• Ruimte wordt administratief  

“vertaald” naar een 

borgingsplafond. WSW “bewaakt” 

omvang van de geborgde lening 

portefeuille. 

• Indien geen ruimte op voorhand 

beschikbaar wordt gesteld, vindt 

borging plaats op basis van een 

individuele lening aanvraag. 

Borgingsplafond: vaststellen en registreren 

17 

Vaststellen en registreren 

Risico

klasse 

Type financierings-

behoefte 
Ruimte Jaarlagen 

 Herfinanciering +  

Groei 

leningportefeuille 

Ja 

1 tot  

maximaal 

3 jaar 

Herfinanciering Ja 
Maximaal 

2 jaar 

Groei 

leningportefeuille 

Niet op 

Voorhand 
Geen 

Herfinanciering +  

Groei 

leningportefeuille 

Niet op 

Voorhand 
Geen 

Opmerkingen 

Zolang een corporatie duurzaam voldoet aan de WSW criteria kan de corporatie er  

– ceteris paribus – van uit gaan dat het aantrekken van leningen onder WSW borging  

mogelijk is. 



Verificatie bij borgverlening 
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Verificatie bij borgverlening 

Risico- 

klasse 

Type 

financierings-

behoefte 

Verificatie bij 

borgverlening Inhoud verificatie 

 Herfinanciering 

+ Groei 

leningportefeuille 

Licht 
1. Bestuursverklaring (borgbaar doel) 

2. Toets WSW of lening past binnen 

borgingsplafond en 

achtervangovereenkomst 

3. Toets op beheersvoorwaarden. 

4. Toets op onderpandwaarde (per 

gemeente) 

Herfinanciering Licht 

Groei 

leningportefeuille 
Zwaar 

Alle elementen van een lichte toets PLUS: 

 

5. Opgave actuele financiële cijfers. WSW 

verifieert of financiële ratio’s na 

aantrekken van de lening voldoen aan 

de WSW criteria. 

Herfinanciering + 

Groei 

leningportefeuille 

Zwaar 



CORPORATIE EN GEMEENTEN 
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• Corporatie en gemeenten partners in volkshuisvesting (wonen) 

• Gedeelde visie op lokale opgave  

• Prestatie afspraken 

• Portefeuillestrategie corporatie in 

meerjarenplan met financieringsbehoefte (dPi) 

• Beoordeling meerjarenplan en business model  

door WSW leidt tot toekenning borgingsruimte 

• Financieringsbehoefte (geborgd) betekent  

vraag naar achtervang door gemeente 

 

 

Samenwerking in licht van de opgave en de borg 
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Relatie corporatie / gemeente / WSW 
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Plannen en 

beleid 
 

Gemeente Corporatie 

Meerjaren Plan +  

Toets 

financierbaarheid 

Woonvisie 

Ontwikkeling  

WSW-onderpand 

(per gemeente) 

 

Financiering 

 
 

“Prestatie- en 

Achtervang-

akkoord” 
 

Inzicht in 

WSW 

normenkader 

Inzicht in 

WSW 

normenkader 

Financiële vertaling 



OVERIGE 

BELEIDSWIJZIGINGEN   
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Overige wijzigingen 
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Kredietwaardigheids- 

verklaring 
Borgbaarheidsverklaring 

Volmacht voor hypotheek- 

vestiging op eerste  

verzoek (RvD) 

Volmacht als voorwaarde  

voor deelname 

Informatie aan gemeenten 

(ad hoc en beperkt) 

Informatie risico’s aan  

gemeenten (gestructureerd)  
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Herstel van vertrouwen 
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