Achtervangrisico gemeente
Risico bestaat uit kans en impact. WSW schat de kans dat uw gemeente renteloze leningen
zal moeten verstrekken als zeer klein in omdat:
 WSW de financiële en overige risico’s van corporaties beoordeelt en van de
corporaties verlangt dat zij zelf ook op professionele wijze sturen op hun eigen
risico’s.
 Het Reglement van Deelneming erin voorziet dat WSW corporaties “nietkredietwaardig” kan verklaren die naar de beoordeling van WSW te veel risico lopen.
Het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) saneert deze corporaties vervolgens op
kosten van de overige corporaties.
 WSW in geval van een aanspraak op de borg de dienst der lening van de corporatie
overneemt. Dit betekent dat WSW voor de leningen van de corporatie die WSW heeft
geborgd de rente- en aflossingstermijnen betaalt voor zo ver de corporatie dat zelf
niet meer kan. Het schuldrestant op de lening is niet per direct opeisbaar. WSW heeft
dus ‘slechts’ geleidelijk geld nodig om aan de aanspraak op de borg te voldoen.
 WSW vanaf het moment van aanspraak op de borg onderpand kan opeisen en te
gelde kan maken van de corporatie die de aanspraak veroorzaakt.
 WSW beschikt over ca. 480 miljoen euro aan eigen tegoeden. De
achtervangovereenkomsten van WSW bepalen dat WSW in alle gevallen ca. 270
miljoen euro van deze tegoeden inzet om een eerste deel van een aanspraak op de
borg op te vangen.
 WSW vervolgens maximaal circa 3,2 miljard euro aan zogeheten obligo’s kan innen
bij de corporaties die deelnemer zijn van WSW om een aanspraak op de borg te
voldoen.
 WSW pas voor renteloze leningen bij het Rijk en de gemeenten zal aankloppen als er
nog meer geld nodig is om een aanspraak op de borg te voldoen.
 WSW nog nooit is aangesproken op zijn borg.
Mocht een gemeente op enig moment tóch renteloze leningen aan WSW moeten
verstrekken, dan schatten wij in dat dit slechts een beperkte impact voor de gemeente zal
hebben omdat:
 WSW de renteloze leningen die nodig zijn in alle gevallen verdeelt over de
Rijksoverheid (50%) en alle gemeenten (samen ook 50%).
Let wel: de gemeenten die als achtervanggemeenten zijn vermeld in de
leningovereenkomsten waarvoor WSW wordt aangesproken (de zogenoemde
“schadegemeenten”) moeten naar verhouding een groter deel van de renteloze
leningen verstrekken dan de overige gemeenten. Zie ook het rekenmodel op
http://www.wsw.nl/gemeenten/achtervang/.
 WSW deze leningen na verloop van tijd terugbetaalt uit de opbrengst van het
onderpand van de corporatie die de aanspraak heeft veroorzaakt. De snelheid van
terugbetaling is niet bepaald.
 De werkelijke kosten van de renteloze leningen zich voor de gemeente beperken tot
de rente die de gemeente misloopt doordat het aan WSW geleende geld niet
rentedragend kan worden uitgezet, c.q. de gemeente zelf rente moet betalen om dit
geld als lening aan te trekken.

