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Missie

WSW draagt als ‘hoeder van de borg’ 

door objectief risicomanagement

bij aan optimale financiering van de volkshuisvesting

“WSW is het collectieve antwoord op een gemeenschappelijk 

vraagstuk van financiering volkshuisvesting in Nederland” 

(Rudy de Jong)
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Ontwikkeling WSW 
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251 corporaties  € 34,1  miljard geborgd volume.

74  corporaties   € 31,5  miljard geborgd volume.

24  corporaties   € 18,2  miljard geborgd volume.

Werking risicoraamwerk WSW, mei-juni 2016

14 - € 0,7 mrd 4 - € 2,6 mrd 2 - € 6,7 mrd

30 - € 2,6 mrd 35 - € 15,2 mrd 4 - € 8,2 mrd

206 - € 15,3 mrd 45 - € 18,8 mrd 9 - € 13,7 mrd

• Corporaties 
ingedeeld op basis 
risicoklasse op basis 
beoordeling 2015.

• Volume geborgd 
volume in naar 
risicoklasse.
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Andere ontwikkelingen 

• Vestia lijkt al lang geleden (2011-2012).

• Roep om disciplinering neemt af; roep om maatschappelijke prestaties 

(betaalbaarheid, huisvestingstatushouders, duurzaamheid) neemt toe.

• Weloverwogen beslissingen van corporaties, raamwerk WSW?

• Nieuwe Woningwet (2015).

• Governance WSW is gewijzigd:

• Bestuur, RvC.

• Externe toezichthouder.

• Risicoraamwerk is gevalideerd en verankerd. 

• WSW is naast borger ook saneerder.
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• Plannen leiden tot (te?) sterke financiële 

positie (kasstromen).

• Huren zijn sterk gestegen; alhoewel 

minder, stijgen ze nog steeds.

Trends zijn risico voor de borg

• Resterende levensduur van de 

portefeuille neemt af (tabel).

• Verduurzaming wordt niet gerealiseerd.

• Regionale verschillen zijn groot (kaart). 

Afname levensduur
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1. Financiële 
gezondheid 

2. 
Beoordeling 
bedrijfsmodel

3. Richtlijnen

4. 
Reglement 
van Deel-
neming

- Ongeborgde leningen

- Verkoop aan derden

- Vrijgave onderpand

1.

2.

3.

4.

Wettelijk kader 
en beleidsregels
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Financial Risk

Business Risk

Risicoscore

Kans op 

aanspraak 
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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. 
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Risicobeoordeling bepaalt eisen borging
…. en is basis voor saneringsaanvraag en besluitvorming over saneringssteun.

• WSW borgt leningen van corporaties met een risicoscore van minimaal BB-, die voldoen aan de 

financiële ratio’s en waarvan de omvang van borg kleiner of gelijk is aan € 3,5 miljard.

• Voldoet een corporatie niet dan moet zij een herstelplan, een herstructureringsplan, of een 

saneringsplan (als saneringssteun nodig is) indienen en uitvoeren.
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• Financiering bedrijfsmodel corporaties is bedrijfsfinanciering (geen projectfinanciering).

• Borgingsplafond: maximale financiering die WSW borgt gegeven de financieringsbehoefte zoals die blijkt 

uit de prognoses van een corporatie (dPi).

“ De WSW werkwijze houdt kort gezegd in dat wanneer een deelnemer van WSW voldoet aan 

onze financiële ratio's, WSW de financieringsbehoefte die volgt uit de dPi voor aflossing van 

geborgde en (netto)investeringen in principe borgt. Daarnaast mogen zich geen voor WSW 

onverwachte risico's voordoen in de business risks. Conform de WSW werkwijze 'vaststelling 

borgingsplafond', vindt een en ander vervolgens zijn weerslag in het borgingsplafond dat WSW 

jaarlijks vast stelt op basis van de actuele netto liquiditeitsbehoefte.”

• Financiering van een meerjarig project is verzekerd, zo lang:

• corporaties blijven voldoen aan de financiële ratio’s,

• er geen extra risico’s ontstaan voor WSW uit de business risks (bij aangaan verplichting),

• corporaties dit onderbouwen met cijfers (liquiditeits- en/of kasstroomprognose).
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Naast beoordelingen in 2015
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• Visie WSW vanaf 2013:

•

Basisgedachte: WSW heeft zich de afgelopen jaren hard gemaakt 

voor behoud van niet-DAEB activiteiten voor corporaties vanwege de 

goede positieve kasstromen die niet-DAEB woningen genereren.

• Juridische splitsing: Belangrijk dat de ingebrachte waarden niet-DAEB 

terugvloeien in cash naar een corporatie (TI) zodat zij die middelen 

kan inzetten voor de levensvatbaarheid van de DAEB-activiteiten.

• Administratieve scheiding: Eenvoud, administratieve lastenbeperking. 

Plus overcompensatie.  
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Twee cases

• U gaat hierna uiteen in rondetafels van ongeveer acht personen.

• U bespreekt samen twee verschillende cases, met een accountmanager van WSW. 

• U wisselt ervaringen uit, doet kennis op en verkrijgt meer inzicht in de werking van het risicoraamwerk 
van WSW.

• Aan het eind vragen wij een aantal van u om hun ervaringen en de inzichten die zij tijdens de cases hebt 
opgedaan met ons te delen.

• Ik wens u graag een interessante gesprek toe!
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Afsluiting

Vragen?

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.

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.
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Beoordeling risico’s in het borgstelsel

2. Kans & 

Impact 

Aanspraak

3. Scenario's en 

Stresstesten 

Aanspraak

1. Maximale

Borg (3,5 mrd)

WSW 

Risicobudget

Risicobereidheid

Borgstelsel. 

• Risicobudget € 3,5 miljard

• Zeer groot aantal macro-economische 

scenario’s

• Met 99% zekerheid geen aanspraak op 

achtervangers  
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WSW heeft een gestructureerd en integraal risicomodel, ontleend aan ‘best practices’ in 
de financiële sector om de financiële soliditeit van het borgstelsel te bewaken
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De wereld om ons heen (1)

• Inwerkingtreding Woningwet 2015: 

• Rol interne toezichthouders bij deelnemers versterkt

• Wettelijke regels voor corporaties (o.a. werkgebied, scheiding en/of 
splitsing DAEB en niet-DAEB, fit- & propertest ook voor bestuurders 
en interne toezichthouders)

• Rol gemeenten en huurders versterkt (prestatieafspraken)

• WSW is naast borger nu ook saneerder

• De Autoriteit woningcorporaties (Aw) houdt toezicht op corporaties 
én op WSW (verticaal toezicht)


