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Onze omgeving in historisch perspectief 



“Challenge” om verandering te realiseren 
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Missie en risicostrategie  
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WSW-missie 
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WSW draagt als ‘hoeder van de borg’  

door objectief risicomanagement 

bij aan optimale financiering van de volkshuisvesting 

 



Individuele corporatie 

en 

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  
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Risicobeoordeling  
totale borg 



Risico’s totale borg getoetst  
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2. Kans &  

Impact  

Aanspraak 

3. Scenario's en  

Stresstesten  

Aanspraak 

1. Maximale   

Borg (3,5 mrd) 

WSW 

Risicobudget 

Risicobereidheid 

Borgstelsel.  

• risicobudget van € 3,5 miljard 

• zeer groot aantal macro-economische 

scenario’s 

• 99% zekerheid  

• geen aanspraak op de achtervangers   



Risico in totale borg   
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Bedrijfsmodel is niet duurzaam? 

• Meerjarenplannen tonen beduidend hogere huren, vooral voor nieuwe 

huurders 

• Meerjarenplannen laten daling resterende levensduur portefeuille woningen 

zien 

 Blijft kwaliteit woningvoorraad duurzaam op niveau?   



• Prognose-informatie: groei operationele kasstroom voor belangrijk deel niet 

verklaarbaar 

• Beoordeling kasstroomoverzichten  

• Portefeuillestrategie, assetmanagement en strategie bedrijfsfinanciering 

• Ontwikkeling nieuwe deskundigheid 

• Waardering vastgoed t.b.v. jaarrekening en (verkoop)transacties 
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Kwaliteit van de sturing en van de informatie 

Risico in de totale borg 
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Risicobeoordeling  
corporaties 



Risicobeoordeling individuele corporaties 
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R
isico

 sco
re m

o
d

el  

  

Business Risk 
 
 
 
 
 
  

Financial Risk 
 
 
  

WSW gebruikt risicobeoordelingsmethodiek ontwikkeld met Standard & Poor’s (S&P) 

 

Risicoscore 

 

Kans op 

aanspraak  

 



Thema’s Business Risk  
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Risicobeoordelingskader WSW is nadrukkelijk geen richtlijn.  

Het is ondersteuning voor de accountmanager bij beoordeling risico’s.  

Bevordert eenduidigheid in de beoordeling door WSW.  



Financiële ratio’s en ondergrens 
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Dekkingsratio 

Loan to Value 

Interest 

Coverage  

Ratio 

Debt Service 

Coverage 

 Ratio 

 

 

Solvabiliteitsratio 

Onderpand 

Vreemd  
vermogen 

Kasstromen 

Eigen  
vermogen 

Balans 
Financiële 

Ratio 

Onder-

grens 

ICR 1.4 

DSCR 1.0 

Loan-to-Value 75% 

Solvabiliteit 20% 

Dekkingsratio 50% WOZ 



Risicobeoordeling en borgingsplafond  
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• Borgingsplafond  

dPi 2013  

• Financial Risk 

Integrale 

beoordeling (deel) 

corporaties 

• Borgingsplafond dPi 

2014 

• Business Risk en 

Financial Risk  

1 juli 2014 1 april 2015 1 juli 2015 

Proces borgen leningen 

Toets bij leningaanvraag 



Risicobeoordeling in 2014 - 2015 

362 corporaties 



Impact van Aanspraak 

Kans  

op Aanspraak 

(1) 

GV ≤ € 250 

mln 

(2) 

GV > € 250 en ≤ 

€ 1 mld 

(3) 

GV >  

 € 1 mld 

Hoog 18   

€ 0,8 mrd 

4  

€ 2,7 mrd 

1  

€ 5,8 mrd 

Midden 
143  

€ 11,1 mrd 

50  

€ 22,2 mrd 

5   

€10,1 mrd 

Laag 
104  

€ 7,8 mrd 

29  

€ 12,2 mrd 

8  

€ 12,7 mrd 

Classificatie op basis Financial Risk 
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274 corporaties  € 31,1  miljard geborgd volume 

58  corporaties   € 34,9  miljard geborgd volume 

28  corporaties   € 19,4  miljard geborgd volume 

Risicoclassificatie op basis Financial Risk is voorzichtig 
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Ontwikkeling  
overige aspecten 
  



Organisatieontwikkeling WSW 
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Risicomanagement binnen WSW 
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Processen 

 
• Three lines of defense 

 

 

• Meer werken met data en 

data-analyse 

– Inzicht voor onszelf 

– Inzicht voor corporaties   

Inhoudelijke beoordeling 

 
• Meer paar ogen 

• Escalatie afhankelijk van risico  



Bouwen aan vertrouwen 
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• Governance m.b.t. Aedes en deelnemersraad 

• Toets redelijkheid Reglement van Deelneming 
 
 
 
 

• Informatievoorziening naar gemeenten 

• Bijeenkomsten voor gemeenten 

• Corporaties en gemeenten partner in volkshuisvesting 

 
 
 
 

• Validatie risicobeoordelingsmodel 

• Aanpassing achtervangovereenkomst 
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Agenda 2015 
  



Ontwikkelingen binnen WSW 

Consolideren 

Inzicht bieden 

Dienstverlening 

Het jaar 2015 ….. 



Wet- en regelgeving  

Nieuwe wet heeft risico van verminderen waarde onder de borg 

– Onnodig verplichte aflossing interne leningen  

– Bij juridisch scheiden: verlies aan waarde en onderpand door vervreemding 

– Druk op versneld verkopen aan derden (buiten sector) 

– Mogelijke beperkingen voor oplossingen bijzonder beheer  

 

 marginalisering investeringscapaciteit betekent  

druk op duurzaamheid maatschappelijk bedrijfsmodel 
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Implementatie 

– Visie op scheiding, splitsing, financiering (niet daeb)  

– Toetsing risicomodel, beoordelingskaders, richtlijnen 

– (Overdracht) sanering  



Aandachtspunten 
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• Beoordelen (eenduidig, voorspelbaar, capaciteit) 

 

 

• Disciplineren (streng doch rechtvaardig) 

 

 

• Spiegelen (inzicht geven, faciliteren, verantwoordelijkheid) 

 

 

• Onderlinge solidariteit  

 

 

• Communicatie 



In dialoog met u over wat ons bindt 
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In de workshops 
 
1. Welke keuzes maakt u op weg naar een duurzaam maatschappelijk 

bedrijfsmodel? 

 

 

2. Zien wij u wel goed? Sturen met relevante informatie biedt perspectief. 

 

 

3. Hoe realiseren we samen optimale financiering? 

 

 

4. Verkoop buiten de sector: goudmijn of niet? 
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WSW stelt zijn presentaties zo zorgvuldig mogelijk 
samen. Desondanks kan het voorkomen dat deze 
presentatie onvolkomenheden bevat. Aan 
onvolkomenheden kunnen geen rechten worden ontleend. 
WSW garandeert niet dat de informatie hierin correct is, 
up to date is of compleet is en moet derhalve ook niet 
als zodanig beschouwd worden. 

De teksten en grafische voorstellingen in deze 
presentatie mogen niet worden gebruikt zonder 
schriftelijke toestemming van WSW. 
 
Voor gebruik van gegevens uit deze presentatie en 
gevolgen is de gebruiker zelf verantwoordelijk. WSW 
wijst u er expliciet op dat WSW niet aansprakelijk is 
voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik. 


