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Agenda 

• WSW Missie en Risicostrategie 

– Risicobereidheid 

• Versterking van het risicobeoordelingskader corporaties 

– Business Risk – 24 kwalitatieve vragen 

– Financial Risk – Financiële ratio’s, definities en normstelling 

• Aanpassing van beleid, processen en procedures 

– Risicoclassificatie, besluitvorming en faciliteringsbeleid 

– Beheersmaatregelen 

– Overige beleidswijzigingen 

• Reglement van Deelneming   
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WSW MISSIE EN 

RISICOSTRATEGIE 
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Roep uit de sector om “Toezicht met Bite” 

De wereld om ons heen veranderde... 
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Conclusies en aanbevelingen in rapporten 

“Commissie Hoekstra” en “Herstel van Vertrouwen” 

(VNG) 

Voorgenomen veranderingen in wet- en regelgeving 

(o.a. Novelle bij de herzieningswet) 

…het WSW heeft haar missie en risicostrategie herijkt 

Incidenten 
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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  



WSW Raamwerk Risicobereidheid - Grenzen 
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Niet één waarheid Uitleg 

1.   Maximale Borg  

      Een absolute grens zonder rekening te  

      houden met de kredietkwaliteit van de  

      deelnemer  

 

2. Kans & Impact Aanspraak  

      Een risico gewogen grens  

      Houdt rekening met de kans dat een  

      corporatie niet aan zijn verplichtingen  

      kan voldoen en de impact 

 

3. Scenario’s en Stress Testen   

      Een ‘stress’ grens  

      Houdt rekening met ongunstige markt/   

      macro economische omstandigheden 

2. Kans &  

Impact  

Aanspraak 

3. Scenario's en  

Stress Testen  

Aanspraak 

1. Maximale   

Borg 

WSW 

Risicobudget 

Risicobereidheid 

Borgstelsel.  

De risicobereidheid van het WSW stelt grenzen aan de risico’s in het borgstelsel 

gebaseerd op het beschikbare risicobudget in het stelsel en is passend bij het principe 

van onderlinge solidariteit in de sector  



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  

Faciliteringsvolume 

Differentiatie in 

Beoordelingsproces 

Toepassen van 

Beheersmaatregelen 

WSW Risicobereidheid 



Uitgangspunten Risicobeoordeling 
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 Exploitatie portefeuille vastgoed 

 Beleid gericht op instandhouding 

 Continue proces van beheer en transitie 

 Kasstroom genererende capaciteit (KGC) 

van voorraad 

 Beoordeling op geconsolideerd niveau 

 Rentebetalingen uit kasstromen 

 Maximale schuldpositie in relatie tot KGC 

 Bij afname KGC afbouw schuldpositie 

noodzakelijk 

 Onderpandwaarde op basis van 

marktwaarde in verhuurde staat 
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BUSINESS RISK 
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Uitgangspunten Business Risk vragen 
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 Beoordeling Business Risk van de corporatie in  24 kwalitatieve 

vragen = risicobeoordelingskader voor WSW accountmanagement 

 

 WSW risico beoordelingskader is nadrukkelijk geen richtlijn 

       Het is ondersteuning voor de accountmanager WSW bij de          

       beoordeling van de risico’s  

 

 De vragen zijn gericht op de identificatie van specifieke risico’s, de 

beheersing daarvan  risicobeoordeling 

 

 Deze wijze van werken met beoordelingskaders bevordert 

eenduidigheid in de beoordeling WSW, en door transparantie over 

de vragen bevordert WSW voorspelbaarheid van beoordeling 

 

 Bij oordeelsvorming worden objectieve indicatoren en informatie 

van derden gebruikt 

 

 Beoordelingskader steunt op professionele standaarden (S&P) 

maar is aangepast naar sector 



Business Risk – thema’s in de 24 vragen 
B

u
s
in

e
s
s
  

R
is

k
  

Manage-

ment 

Model 

Business 

Model 

Vastgoedvoorraad – samenstelling, transitie 

en beheer 

Portefeuillestrategie 

Marktontwikkelingen 

Economische en politieke ontwikkelingen 

Financiële sturing en beheersing 

Corporatie ‘in control’ 

Governance 
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Business risk vragen 

6/12/2014 14 

Portefeuillestrategie 

Vraag 1: totstandkoming portefeuillestrategie 

Vastgoedvoorraad –  

samenstelling, transitie en beheer 

Vragen 2-5 over de vastgoedvoorraad: 

• Omvang; Leeftijd en kwaliteit   

• Geografische spreiding   

• Type woningvoorraad   

Vragen 6-9 over transitie programma: 

• Omvang transitieprogramma 

• Doelstellingen transitieprogramma 

• Beheersing risico’s bij investeringen 

• Beheersing risico’s bij verkopen 

Vragen 10-11 over huur en onderhoud: 

• Huurstructuur en -strategie 

• Onderhoud 
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Model 



Business Risk vragen (2) 

6/12/2014 
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Financiële sturing en beheersing 

Vragen 14-17 over: 

• Renterisico 

• Risico’s bij (her)financiering en tegenpartijen 

• Liquiditeitsrisico’s 

• Risico’s van niet uit de balans blijkende verplichtingen 

Governance 

Vragen 18-20 over: 

• Kwaliteit/stabiliteit bestuur en management 

• Governance, integriteit en ‘countervailing powers’ 

• Toezicht door RvC/RvT 

Corporatie ‘in control’ 

Vragen 21-24 over: 

• Algemeen risicomanagement 

• Stabiliteit en voorspelbaarheid fin. Prestaties 

• Financieringsstrategie en beheersing risico’s treasury 

• Beheersing risico’s uit verbindingen, deelnemingen, etc. 
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FINANCIAL RISK 
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Uitgangspunten Financial Risk 
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Risk 

 

 

1.WSW gaat uit van continuïteit 

exploitatie van vastgoedportefeuille 

 

2.WSW gaat uit van kasstromen en 

waardeontwikkeling op basis van 

eigen beleid woningcorporatie 

 

3.WSW verwacht dat woningcorporatie 

kan aflossen indien nodig 

 

4.WSW gaat ervan uit dat een 

woningcorporatie voldoende 

weerstandsvermogen heeft 

 

5.WSW’s risico’s moeten met voldoende 

onderpandwaarde zijn gedekt 

Uitgangspunten  

 

ICR (korte termijn) 

LTV (lange termijn) 

 

Bedrijfswaarde als 

maatstaf in LTV en 

solvabiliteit 

 

DSCR 

 

 

Solvabiliteit 

 

 

 

Dekkingsratio 

 

 

Ratio 



Financial Risk - Typen 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 

Solvabiliteit 

Dekkingsratio 



WSW hanteert ratio’s en normen in lijn met 

professionele standaarden, passend bij de sector 
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Dekkingsratio 

Loan to Value 

Interest 

Coverage  

Ratio 

Debt Service 

Coverage 

 Ratio 

 

 

Solvabiliteitsratio 

Onderpand 

Vreemd  
vermogen 

Kasstromen 

Eigen  
vermogen 

Balans 

“De huidige 2% aflossingsfictie en 50% 

WOZ waarde dekking voldoen 

onvoldoende aan het nieuwe risico 

beoordelingskader en de daarop 

gebaseerde uitgangspunten voor de 

beoordeling” 

Financiële 

Ratio 

Norm S&P 

Equivalent 

ICR 1.4 BB- 

DSCR 1.0 B+ 

Loan-to-

Value 
75% B 

Solvabiliteit 20% B 

Dekkingsratio 
50% 

WOZ 
N.v.t. 



De belangrijkste veranderingen 
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 Financiële Ratio’s worden beoordeeld op basis van realisatie (3 jaar dVi) én 

op basis van prognose (5 jaar dPi) 

 Integraal stelsel van financiële ratio’s 

   Meer en beter zicht op korte en lange termijn risico’s 
Dekkingsratio 

Loan to Value 

Interest 

Coverage  

Ratio 

Debt 

Service 

Coverage 

 Ratio 

 

 

Solvabiliteitsratio 

Interest 

Coverage  

Ratio 

 

  ICR norm wordt 1,4; houdt rekening met noodzakelijke geachte 

risicobuffers 

 Geactiveerde rente en kosten voor eigen productie en rente-ontvangsten 

buiten beschouwing 

Debt 

Service 

Coverage 

 Ratio 

 

 

 Generieke aflossingsfictie 2% vervangen door corporatie specifieke DSCR 

 Nieuwe DSCR houdt rekening restant levensduur bezit, 

verkoopopbrengsten, aangepast onderhoudsniveau bij exploitatie tot einde 

levensduur portefeuille 

Loan to Value 

 

 

 

 LTV meet kasstroomgenererende capaciteit (KGC) op lange termijn in 

relatie tot vreemd vermogen 

   KGC op basis van Bedrijfswaarde 

 

 

Solvabiliteitsratio 

• Solvabiliteitsratio meet de omvang van het eigen vermogen van de 

corporatie in relatie tot het totale vermogen 

   Basis bedrijfswaarde 



RISICOCLASSIFICATIE, 

BESLUITVORMING EN 

FACILITERINGSBELEID 
21 



Voorlopige Risicoclassificatie – 92% van de woning- 

corporaties heeft classificatie groen (2013) 

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 b+ en lager 

Midden 
Tussen bb+ 

en bb- 

Laag 
bbb- en 

hoger 
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Classificatie is gebaseerd op risico score en geborgde schuld per ultimo 2012 

 Bij toepassing van het nieuwe WSW risicobeoordelingskader zullen verschuivingen 

optreden in de classificatie 
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LAAG 

RISICO 

CLASSIFICATIE 

GOEDKEURING 

1e 2e  

ESCALATIE 

NIVEAU 1 

1e  2e 

ESCALATIE 

NIVEAU 2 

Goedkeuring 

AM RM 
Hoofd 

AM 

Hoofd 

RM 

BC Advies  

Bestuurder 

Besluit 

HOOG 

REVIEW 

BESLUITVORMINGS-

CRITERIA 

Hoofd 

AM 

Hoofd 

RM 

BC Advies  

Bestuurder 

Besluit 

Overige 

klassen 

≤ € 250 mln 

en bbb- of 

hoger 

BC Advies  

Bestuurder 

Besluit 

BC Advies  

Bestuurder 

Besluit 

Review 

MIDDEN 

23 

Besluitvorming intern WSW 



Borgen “Nieuwe stijl” 
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Faciliteringsvolume is diffuus: 

• Betreft zowel herfinanciering als nieuwe financiering 

• Onduidelijk welk leningvolume WSW borg voor wil staan 

Borgingsplafond geeft meer inzicht  

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

Uitbreiding 
lening-

portefeuille 
 

Herfinanciering 
geborgde 
leningen 

 

Geborgde  
 

portefeuille  
 

WSW 

Ultimo  jaar T-1 

Uitbreiding 
Lening 

portefeuille 
 

Herfinanciering 
geborgde 
leningen 

 
 

Doorlopende 
geborgde 

leningen 

Faciliterings
volume 

Borgingsplafond  
 jaar T  

Nieuwe situatie 
Borgingsplafond 

Oude situatie 
Faciliteringsvolume 

Faciliteringsvolume Borgingsplafond 



Borgen “Nieuwe Stijl”: vaststellen en registreren 

1. Risicoklasse corporatie 

bepalend voor duur en karakter 

borgen 

2.  WSW “bewaakt” omvang van 

de geborgde lening portefeuille 

3. Indien geen borgingsplafond op 

voorhand beschikbaar wordt, 

vindt borging plaats op basis 

van een individuele lening 

aanvraag 

Vaststellen en registreren 

Risico

klasse 

Type financierings-

behoefte 
Borgen 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 
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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 

ook op de lange termijn mogelijk is 



Borgen “Nieuwe Stijl”: verificatie bij borging 

Verificatie 

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 
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BEHEERSMAATREGELEN 
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Het WSW heeft een pallet van beheersmaatregelen  

12-6-2014 28 

• Informeren CFV en/of 
BZK/achtervanggemeentes 

over de door het WSW 
gesignaleerde risico’s 

• Verzoek aan CFV/BZK tot het 
nemen van een maatregel (bv. 

aanstellen extern 
toezichthouder 

• FV beperken of op nul 
stellen 

• Verstrekken borg onder 
voorwaarden van tijdelijke 
liquiditeitstekorten 

• Aanhouden van de 
Verklaring omtrent de 
Borgbaarheid  

• Uitspreken van de niet-
kredietwaardigheid / niet-
borgbaarheid  

• Uitschrijven van een boete  

 

• Schriftelijk verzoek tot nemen 
(herstel)maatregelen 

• Aanwijzing geven tot nemen 
herstelmaatregelen 

 

 

• Schriftelijk (eenmalig/periodiek) 
verzoek tot informatie 

• Gesprek met bestuur/RvC met 
schriftelijke terugkoppeling van 
gemaakte afspraken 

 

 

Informatie- 
Verzoeken 

Herstel- 

Maatregelen 

Beperking 
Borging 

Informeren 

Derden 



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)  

Faciliteringsvolume Borgingsplafond 

http://www.google.nl/url?sa=i&source=images&cd=&docid=7IaX9CKnRioe_M&tbnid=OYOmEtIb7EagzM:&ved=&url=http%3A%2F%2Fnaturalgebra.com%2F2011%2F02%2F04%2Ficon-oder-eidolon%2F&ei=ggIzUvXaEOqQ0QW6roDIDA&psig=AFQjCNHqo9RsYUAVdQReKPl5w3UCbgQSFQ&ust=1379161090319299


Op onze agenda 

• Implementeren van nieuwe strategie en beoordelingskader:  

– Processen en systemen 

– Kennis verdieping  

– Werving 

– Organisatie breed 

– Beoordeling borgingsplafond: juli 2014; integraal: voor zomer 2015 

• Betrouwbare informatie corporaties en efficiënte gegevensopvraag 

• Optimale financiering:  

– Duurzaam gefinancierd tegen zo laag mogelijke financieringslasten 

• Evaluatie Reglement van Deelneming 

– Check op redelijkheid & billijkheid 
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REGLEMENT VAN 

DEELNEMING  
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Status: overeenkomst WSW en Deelnemer met rechten en plichten 

 

• Rechten:  

– Gebruik maken faciliteiten WSW:  

     verkrijgen van borging, optimale financiering 

• Plichten:  

– Inzet onderpand 

– Toestemming nodig voor verstrekken van zekerheden aan derden, garanties en 

sterkmakingen 

– Verstrekken recht van hypotheek of volmacht tot hypotheekvestiging en 

verpanding 

 

Bevestiging gebondenheid   leningdocumentatie en 
bestuursverklaringen 

 

Reglement van Deelneming  
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Reglement van Deelneming en volmacht 

• Basis van zekerheid verankerd in het Reglement van Deelneming (artikel 
30) 

• Op eerste verzoek:  
hetzij verstrekken recht van eerste hypotheek- en pandrechten hetzij 
verstrekken volmacht tot het vestigen van hypotheek- en pandrechten 

• Volmacht tot….niet gelijk aan daadwerkelijk hypotheekvestiging 
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Volmacht: versterking zekerheidstructuur  

• Onderdeel nieuw risicomanagement WSW 

• Soliditeit totale borgstelsel verbeteren 

• Besluitvorming naar voren halen; voorkoming pauliana 

• Verbeteren positie deelnemende corporaties in het borgstelsel, WSW als 

risicodrager en “hoeder van de borg” en achtervangers WSW 

• WSW geeft invulling aan het door de sector ondersteunde Aedes rapport 

“Toezicht met bite” 
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Volmacht voor hypotheek- 

vestiging op eerste  

verzoek (RvD) 

Volmacht als voorwaarde  

voor deelname 



Hypotheekvestiging en vrijgave onderpand 

• Wanneer hypotheekvestiging?  

– o.a. dreiging niet kredietwaardigheid/ 
sanering, borging liquiditeitstekort  

– Hardheidsclausule 

• Wanneer vrijgave onderpand?  

– o.a. concrete bestemming, voldoen aan RvD en WSW-normen 

– Niet WSW-onderpand eerst 

– Loan to WOZ maximaal 40% 

– Toets op documentatie bij aantrekken ongeborgde lening 

 

36 

Bestaande handelwijze vastgelegd 

http://nl.123rf.com/photo_10913320_huis-gesloten-in-ketting-en-hangslot.html
http://www.google.nl/url?url=http://members.home.nl/p.thissen/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=N8aWU4uBOOKBywPm9oHoCA&ved=0CCQQ9QEwBzgU&sig2=R2FdZvu3SA8vtKw4CKgB8w&usg=AFQjCNEvwnuoOoHbqQdnsNNtAKHmwTrtGg


Rol RvC of RvT 

• Bestuursbesluit tot het bezwaren met een recht van hypotheek van 

registergoederen of tot verlenen volmacht tot hypotheekvestiging 

• Statutaire verplichtingen bestuur toegelaten instelling: specifiek 

genoemde besluiten zijn onderhevig aan goedkeuring RvC/RvT 

• Besluit tot bezwaring onderhevig aan goedkeuring RvC/RvT; volmacht 

tot hypotheekvestiging ook 
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Vragen? 
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