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Voorwoord
Historici zullen ongetwijfeld over enkele jaren of decennia een beter beeld kunnen geven van het 

afgelopen jaar. Maar voor wie er middenin stond, is 2007 een zeer turbulent jaar geweest. De directe 

werkomgeving van het WSW is zelden zo snel veranderd.

Dat komt vooral door de start van de wijkaanpak door het nieuwe kabinet met een duidelijke focus 

van de rijksoverheid op wat er te doen staat. De installatie van een minister voor Wonen, Wijken en 

Integratie onderstreept dit. Maar tegelijkertijd zijn de randvoorwaarden waarbinnen corporaties en 

in het verlengde ook het WSW kunnen werken, ingrijpend gewijzigd. De uiteindelijke invoering van 

een integrale belastingplicht voor de vennootschapsbelasting, de beperking in het huurbeleid tot 

inflatievolgend en zoals recent besloten de invoering van een heffing, zullen hun uitwerking hebben op 

de investeringsmogelijkheden van corporaties. De relatie tussen overheid en corporatie staat daarmee 

onder grote druk.

De nadruk op een toename van de investeringen is in de afgelopen jaren alleen maar groter geworden 

en zijn nog eens versterkt door de wijkaanpak. Er is dringend behoefte aan nieuwe woningen en de 

bestaande voorraad zal op veel plaatsen kwalitatief moeten worden aangepakt. Deze fysieke investeringen 

in stenen zullen parallel moeten lopen met de investeringen op sociaal-economisch en sociaal-cultureel 

vlak. Corporaties wordt gevraagd te investeren in leefbaarheid en zich niet te beperken tot de stenen van 

sociale huurwoningen. Van hen wordt tevens steeds meer verwacht dat zij investeren in maatschappelijk 

onroerend goed, zoals basisscholen, buurthuizen, medische accommodaties en dergelijke.

Het WSW heeft zich het afgelopen jaar sterk gemaakt om de financiering van deze noodzakelijke 

investeringen optimaal te faciliteren. Als bruggenbouwer tussen corporaties en kapitaalmarkt is hard 

gewerkt aan het zekerstellen van de financieringsmogelijkheden op een sterk wijzigende internationale 

kapitaalmarkt, waarop de hypotheekcrisis overduidelijk zijn effecten heeft. Het is van het grootste 

belang dat de financieringsmogelijkheden hierop worden afgestemd en tegelijkertijd de risico’s van 

vastgoedinvesteringen en het vastgoedbeheer adequaat worden beheerst. Met de invoering van 

een herzien monitorsysteem op basis van kasstromen heeft het WSW tijdig op deze ontwikkelingen 

ingespeeld. Het systeem stelt corporaties in staat slagvaardig te handelen op de kapitaalmarkt en stelt 

daarnaast de noodzakelijke voorwaarden aan een gezonde kasstroom voor de komende jaren. Het 

WSW heeft op deze manier een uitstekende koppeling gelegd tussen de dienstverlenende en bewakende 

rol, die inherent zijn aan de positie als borg van inmiddels € 65 miljard.

Roland van der Post
algemeen directeur 
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Bericht van de Raad
 van Commissarissen

met het aantreden van het nieuwe kabinet zijn in het verslagjaar vele ontwikkelingen in gang 

gezet. Zo is de wijkaanpak het centrale thema voor de volkshuisvesting geworden. tegelijkertijd 

is een stevige discussie ontstaan over de verhouding tussen overheid en woningcorporaties. een 

voorbeeld hiervan is de fiscalisering van de corporaties. daarnaast is de onderlinge samenwerking 

tussen corporaties een terugkerend thema, met het zogeheten corporatie-wijkenfonds als 

bijzonder aandachtspunt.

als raad van commissarissen (rvc) hebben we in onze vergaderingen uitgebreid stilgestaan bij de 

mogelijkheden die het wsw heeft om een constructieve bijdrage te leveren aan de noodzakelijke 

investeringen in de volkshuisvesting en de wijken en buurten. het is de doelstelling van het 

wsw om de financiering van borgbare activiteiten voor corporaties zo eenvoudig en goedkoop 

mogelijk te maken. daarbij hoort het streven naar mogelijkheden om dit ook op langere termijn 

veilig te stellen. daarnaast wil het wsw een bijdrage leveren aan de financiering van de niet-

borgbare activa.

het wsw heeft met kennis en inzicht kunnen bijdragen aan de voortgaande beleidsdiscussies, 

waar het telkens voor juiste en tijdige informatie heeft gezorgd. op basis van inzichten over 

toekomstige kasstromen heeft het wsw onder meer zijn bezorgdheid uitgesproken over de 

financiële haalbaarheid van de gewenste investeringsintensivering in combinatie met de 

beleidsvoornemens rond fiscalisering en huurbeleid. in februari van dit jaar werd bekend dat de 

overheid de corporaties een heffing wil opleggen van € 75 miljoen per jaar.

VeRandeRingen WSW
Voor onze raad heeft 2007 ook in het teken gestaan van de veranderingen bij het wsw die 

al enkele jaren geleden zijn ingezet. inmiddels zijn de belangrijkste projecten afgerond en 

ingepast in de reguliere werkzaamheden. de nieuwe werkorganisatie is operationeel, de nieuwe 

systematiek van risicomonitoring op basis van kasstromen is in het derde kwartaal ingevoerd en de 

gezamenlijke gegevensopvraag met het centraal Fonds Volkshuisvesting (cFV) is van start gegaan 

onder de naam corpodata.

in onze rol van toezichthouder hebben we als raad van commissarissen kennis genomen van 

de bevindingen van de externe auditor over de gewijzigde bedrijfsprocessen en ict-structuur. 

tot ons genoegen kan het wsw na een periode van grondig reorganiseren blijven voldoen aan 

alle kwaliteitseisen. wij hebben het verslag aan de raad van commissarissen en directie over de 

jaarrekening 2006 met de externe accountant besproken. ook tijdens dit overleg is aandacht 

gegeven aan de kwaliteit van de bedrijfsprocessen en de herziene ict-structuur.

tijdens ons regulier overleg met de ondernemingsraad hebben we de ontwikkelingen binnen en 

buiten het wsw intensief besproken. met de komst van de nieuwe controller, de heer h. Koopstra 

ra, is overleg over de kwaliteit van de bedrijfsvoering en de interne controle eveneens een vast 

onderdeel van de totale governance geworden.
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de raad is goed en tijdig geïnformeerd over het overleg met de deelnemersraad van het wsw. 

de vergaderingen van de deelnemersraad worden bijgewoond door een van de commissarissen.

het wsw kent een jaarlijkse cyclus voor de vaststelling van jaarplan, werkplannen en 

begroting. op basis van het jaarplan wordt tussen directie en raad van commissarissen een 

bestuurscontract opgesteld. het werken met zo’n bestuurscontract biedt de mogelijkheid om 

expliciet activiteiten uit het jaarplan te benoemen die voor de toekomst en de positie van het 

wsw essentieel zijn. de kwartaalrapportages stellen ons in staat de ontwikkelingen binnen en 

buiten het wsw goed te volgen.

eValuatie
in het verslagjaar hebben we het eigen functioneren als raad van commissarissen geëvalueerd. 

Zoals gezegd is de organisatie flink aangepakt en heeft dit proces langer geduurd dan was 

voorzien. de veranderingen in 2005 zijn tijdig ingezet, en interne en externe ontwikkelingen 

zijn op tijd onderkend. wel moesten we vaststellen dat een dergelijke reorganisatie, dus ook de 

daarmee samenhangende invoering van een nieuwe ict-structuur, uiterst complex is. hoewel we 

in alle fasen van dit proces goed en volledig geïnformeerd zijn geweest, hebben we niet kunnen 

voorkomen dat het langer heeft geduurd en ook duurder is uitgevallen dan verwacht. nu het 

eindresultaat zichtbaar is, concluderen we dat de vertraging en de hogere kosten verantwoord 

zijn geweest. er staat nu bij het wsw een werkorganisatie die de komende jaren de kwaliteit kan 

leveren die ons voor ogen stond. 

BeStuuRlijke SamenStelling
in het verslagjaar zijn de besluiten in het kader van een adequate governance om de 

voordrachtspositie van aedes en het aantal leden van de raad te wijzigen uitgevoerd.

de heer Van heuven heeft zijn lidmaatschap van de raad beëindigd. Via een procedure van 

openbare werving is de heer reijrink benoemd tot commissaris met ingang van 1 januari 2008. 

in samenhang met de sterke inkrimping van de werkorganisatie hebben we ook de samenstelling 

van het bestuur geëvalueerd. wij zijn tot de conclusie gekomen dat het bestuur gevormd kan 

worden door een (natuurlijk) persoon zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit en continuïteit van 

het bestuur. in dat kader hebben we in goed overleg afscheid genomen van ons bestuurslid, de 

heer drs. J.w.m. oostveen. als raad van commissarissen zijn we hem zeer veel dank verschuldigd 

voor zijn inbreng en zijn grote inzet gedurende de lastige jaren van grote interne veranderingen.

Veel dank gaat natuurlijk ook uit naar de medewerkers van het wsw die met veel enthousiasme 

aan het werk zijn. Zij kunnen trots zijn op de organisatie die er nu staat.

namens de raad van commissarissen,

huizen, 19 maart 2008

drs. m.P.a. van dam
voorzitter
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Bestuursverslag
Financiering deelnemers

de kredietcrisis heeft vanaf eind juli 2007 voor veel turbulentie gezorgd op de financiële markten. 

een van de gevolgen van de crisis is dat beleggers meer belangstelling hebben voor ‘ultraveilige’ 

beleggingen als staatsleningen dan voor leningen met een gelijkwaardige of lagere rating 

die niet staatsgerelateerd zijn. er is dus een duidelijk afgenomen risicotolerantie bij banken en 

beleggers te zien. hierdoor is een liquiditeitschaarste op de kredietmarkten en interbancaire 

geldmarkten ontstaan. dit houdt in dat banken elkaar onderling niet meer financieren, waardoor 

de prijs van het geld sterk is opgelopen en er voor bepaalde geldnemers zelfs helemaal geen 

geld meer beschikbaar is. gevolg van deze ontwikkeling is dat het verschil (spread) tussen de 

rentevergoeding voor staatsleningen en de swaprente de afgelopen maanden fors is gestegen, 

in december was de maximale spread ongeveer 55 basispunten (0,55%). de benchmark voor het 

renteniveau van woningcorporaties is tot op heden de swaprente. de swaptarieven komen tot 

stand bij transacties, met name in het interbancaire verkeer (handel tussen banken onderling). 

daarbij zijn vooral partijen actief met een aa-rating.

in 2007 is voor een recordbedrag van € 9 miljard aan leningen onder borgstelling van het wsw 

aangetrokken (2006: € 7,9 miljard). de stijging in het jaarlijks volume heeft zich dit jaar voortgezet. 

op basis van de prognoses van deelnemers verwacht het wsw voor 2008 opnieuw een grote 

financieringsbehoefte van ruim € 7 miljard.

VeRdeRe oPtimaliSeRing faciliteRen deelnemeRS
net als in de twee voorgaande jaren heeft het wsw zich ook in 2007 sterk toegelegd op het 

zoeken naar mogelijkheden om de facilitering van zijn deelnemers verder te optimaliseren. 

inzet is een optimale match tussen vraag en aanbod van financiering, zowel op de onderhandse 

als op de openbare kapitaalmarkt. met het instellen van de afdeling Kapitaalmarkt speelt dit 

proces inmiddels een structurele rol in de wsw-organisatie. deze nieuwe afdeling zal zich 

verder inzetten voor een aantal dienstverlenende initiatieven die vaak in samenwerking met 

deelnemers worden ontplooid, waaronder de ontwikkeling van een financieringsstructuur 

voor de openbare kapitaalmarkt, productinnovatie op de onderhandse markt (zoals leningen 

onder Japans/engels recht en het daar waar mogelijk faciliteren van reversed inquiry) en het 

bewaken en stimuleren van marktwerking en concurrentie aan de aanbodkant van de markt. ook 

ondersteunt de afdeling Kapitaalmarkt de samenwerking tussen corporaties op het gebied van 

treasury en funding. om deze samenwerking gestalte te geven organiseert het wsw periodiek het 

treasuryplatform. treasurers van 35 corporaties komen in huizen bij elkaar om de laatste product- 

en marktontwikkelingen te bespreken en afspraken te maken over samenwerking, bijvoorbeeld in 

de vorm van bundeling van de financieringsvraag.

PRoject finco: financieRingSPlatfoRm VooR niet-BoRgBaRe actiViteiten
het wsw participeert in het project Finco, met als doel de ontwikkeling van een 

financieringsplatform of -structuur voor niet-borgbare activiteiten. de start van dit project is mede 

het gevolg van de aanhoudende discussie met de europese commissie over betere scheiding 

van sociale (borgbare) en overige (niet-borgbare) activiteiten. deze expliciete scheiding van 

activiteiten heeft de financiering van niet-borgbare activiteiten bij een aantal corporaties hoog 

op de agenda geplaatst. project Finco moet leiden tot de implementatie van een sectorbreed 
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financieringsplatform voor deze activiteiten. het initiatief is in eerste instantie genomen 

door een aantal (grote) corporaties, verenigd in ‘de Vergulde euro’. het wsw heeft zich bij 

dit initiatief aangesloten, waarna project Finco is opgezet. het wordt gedragen door 

28 deelnemende corporaties en het wsw en ondersteund door een extern adviseur. het project 

beoogt de commerciële, niet-borgbare verhuuractiviteiten van de participerende corporaties 

te (her)financieren. het nieuwe platform bundelt de financieringsbehoefte van de corporaties, 

wat de deelnemers een substantiële besparing oplevert ten opzichte van de bestaande 

financieringsalternatieven voor niet-borgbare activiteiten, die vooral zijn gericht op de financiering 

van projecten van individuele corporaties voor niet-borgbare activiteiten. naar verwachting zal het 

platform de leningen aan corporaties op de kapitaalmarkt financieren door obligaties te plaatsen. 

het nieuwe financieringsplatform wordt in december 2008 geïnstalleerd en staat open voor alle 

geïnteresseerde corporaties.

RatingS
om zijn positie op de internationale markten te ondersteunen heeft het wsw twee ratings: 

een aaa-rating van standard & poor’s en een aaa-rating van moody’s investors service. deze 

respectievelijke ratings, de hoogst mogelijke, zijn sinds 1997 en 1998 stabiel en hebben beide 

een ‘outlook stable’. de triple-a ratings zijn in 2007 opnieuw verlengd na het reguliere jaarlijkse 

onderzoek van de ratingbureaus.

het wsw is uiteraard zeer tevreden met deze status, te meer omdat deze ten goede komt aan 

de financiering van de in het wsw deelnemende woningcorporaties. de onderbouwing voor 

beide ratings is op te maken uit de ratingrapportages. Belangrijke aspecten zijn de kracht van 

de zekerheidsstructuur, de achtervangpositie van de overheid en het risicoprofiel c.q. financiële 

stabiliteit van de sector. daarnaast spelen de zorgvuldige werkwijze en het risicobeheersings- 

en controlesysteem van het wsw een belangrijke rol. Beide ratingbureaus waarderen dat het 

wsw als borgsteller de expertise in huis heeft om niet alleen individuele woningcorporaties te 

beoordelen, maar ook de sector als geheel. tijdens hun onderzoek waren de ratingbureaus dit 

jaar vooral geïnteresseerd in diverse aspecten van markt- en overheidsbeleid: het Besluit Beheer 

sociale huursector (BBsh) en de vennootschapsbelasting, de woningmarkt, het huurbeleid en de 

(geoorloofde) staatssteun. ook andere thema’s kwamen aan de orde, zoals de activiteiten van het 

wsw op het gebied van financiering, het nieuwe borgstellingsbeleid en de wijze van facilitering 

van deelnemers.

geBoRgd Volume naaR € 66 miljaRd
het door het wsw geborgde financieringsvolume blijft toenemen. eind 2007 bedroeg het 

volume € 64,9 miljard (2006: € 59,7 miljard). een bedrag van € 1,1 miljard aan geaccepteerde 

offertes en conceptleningen waarvoor nog eind 2007 geen definitieve leningsovereenkomst was 

ondertekend, is daarin nog niet opgenomen.

corporaties maken voor kortetermijnfinanciering gebruik van kredietfaciliteiten en/of 

kasgeldleningen, bijvoorbeeld voor de financiering van projecten in de aanloopfase. 

deze kredietfaciliteiten hebben in het algemeen een looptijd korter dan twee jaar.

opvallend is dat 15% van de in het wsw deelnemende corporaties, zoals in de tabel te zien, 

verantwoordelijk is voor ruim 60% van het totale geborgde volume. de tien grootste corporaties 

zijn vooral werkzaam in de grote steden in de randstad. 
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Zes deelnemers hebben geen leningen met wsw-borging en laten alleen jaarlijks hun cijfers 

beoordelen.

Grootte schuldrestant naar deelnemers

schuldrestant
(x € 1 milJoen)

aantal deelnemers met 
geBorgde leningen

som schuldrestanten
(x € 1 milJard)

aandeel som 
schuldrestanten

0-50 190 4,1 6,3%

50-100 97 6,9 10,6%

100-150 36 4,3 6,7%

150-250 51 9,8 15,1%

> 250 68 39,8 61,3%

Totaal 442 64,9 100%

Directe borgstellingen: hogere gemiddelde hoofdsom

in 2007 is € 9 miljard aan wsw-papier uitgegeven, waarvan € 8,2 miljard aan fixe leningen  

(2006: € 7,9 respectievelijk € 6,9 miljard). de gemiddelde hoofdsom per contract steeg naar  

€ 8,2 miljoen (2006: € 6,8 miljoen). het tijdsverloop tussen transactiedatum en stortdatum  

nam beperkt af tot gemiddeld 8,2 maanden (2006: 8,6 maanden).

onderstaande tabellen geven een overzicht van de mutaties van de leningmodaliteiten in 2007.

Leningen met een vaste rente

Financierings-
wiJZe

aantal
leningen

hooFdsom
(x € 1 mln.)

gemiddelde 
resterende

looptiJd (Jr.)

gemiddelde 
contract-

rente (%)

gemiddelde 
resterende
renteVast-

periode (Jr.)

annuïteit 125 518 22 4,4 21

Fixe 701 5.063 26 4,6 26

Fixe structured 18 232 36 4 15

Fixe variabele 
hoofdsom 3 11 11 4,7 11

lineair 42 250 24 4,4 22

Totaal 889 6.074 26 4,5 25

Anticipatie op de markt

180
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60

30

0

5,0%

4,9%

4,8%

4,7%

4,6%

4,5%

4,4%

4,3%

4,2%

4,1%
DECOKTSEPAUGJULJUNMEIAPRMRTFEBJAN NOV

aantal transacties renteontwikkeling



J A A R V E R S L A G  2 0 0 7

9

Leningen met een variabele rente

Financierings-
wiJZe

aantal
leningen

hooFdsom
(x € 1 mln.)

gemiddelde 
resterende

looptiJd (Jr.) euriBor

gemiddelde 
resterende
renteVast-

periode (Jr.)

Fixe 35 601 34 1-maands 32

Fixe 34 542 18 3-maands 15

Fixe 13 113 9 6-maands 9

Fixe structured 38 327 39 1-maands 24

Fixe structured 18 378 37 3-maands 16

Fixe structured 2 260 11 6-maands 11

Fixe variabele 
hoofdsom 18 148 11 1-maands 11

Fixe variabele 
hoofdsom 39 442 12 3-maands 12

Fixe variabele 
hoofdsom 15 117 10 6-maands 10

lineair 1 8 29 1-maands 29

Totaal 213 2.936    

Totaal vast en 
variabel 1.102 9.010 25

 
24

opnieuw zijn de looptijden en de rentevastperioden van nieuwe leningen die corporaties hebben 

aangetrokken in 2007 toegenomen (respectievelijk +3,1 jaar en +3,4 jaar). de vlakke curve van 

het afgelopen jaar is hiervan mede de oorzaak: er was relatief weinig verschil tussen leningen 

met looptijden en rentevastperioden van 10, 20 en 30 jaar. de gemiddelde rente van de nieuwe 

leningen met een vaste rente is in 2007 gestegen naar 4,5% (2006: 4,2%).

Van de € 8,2 miljard aan fixe leningen die het wsw in 2007 heeft geborgd, is € 2,9 miljard variabel 

rentend (2006: € 1,4 miljard op € 6,9 miljard).

financieRing oP de kaPitaalmaRk t

Meer fixe leningen, minder annuïtaire en klimleningen

de staafgrafiek laat zien dat het aantal fixe leningen in de totale leningsportefeuille jaarlijks 

toeneemt ten koste van annuïtaire en klimleningen. de fixe leningen maakten ultimo 2007 65% 

van de totale portefeuille uit. de betalingsverplichting aan het einde van de looptijd is dan ook 

relatief hoog.

fixe (71%)

annuïteit (11%)

lineair (4%)

fixe variabele hoofdsom (7%)

fixe extendible (7%)

fixe (70%)

annuïteit (6%)

lineair (3%)

fixe variabele hoofdsom (8%)

fixe extendible (13%)

Aflosvormen in aantallen 2007 Aflosvormen in volume 2007
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Klimleningen nemen door een natuurlijk verloop af in de wsw-portefeuille.

Geborgd volume in 2012 bijna € 78 miljard

het aandeel directe borgstellingen neemt de laatste jaren toe door aflossing van gevrijwaarde 

leningen, gevolgd door geherfinancierd met borging van het wsw. de laatste gevrijwaarde leningen 

lopen af in 2062. eind 2007 bedraagt het volume aan gevrijwaarde leningen € 11 miljard. het totale 

geborgde volume (inclusief leningen in behandeling) overschreed in 2007 de € 66 miljard. het wsw 

verwacht dat het geborgde volume zal blijven stijgen tot circa € 77,7 miljard in 2012.

deze stijgende lijn is te verklaren door de fase waarin de corporatiesector zich bevindt wat betreft 

de bouw- en herstructureringsopgave: er worden veel middelen aangetrokken om toekomstige 

investeringen, mede voortvloeiend uit de reeds aangegane prestatieafspraken met gemeenten, te 

kunnen financieren.

Steeds vaker variabele hoofdsom

in het verslagjaar werd voor € 718 miljoen aan leningen met variabele hoofdsom afgesloten  

(2006: € 520 miljoen). de gemiddelde spread c.q. opslag van de in 2007 afgesloten transacties  

bedroeg 0,5 basispunt ten opzichte van de 1-maands, 3-maands en 6-maands euribor-tarieven  

(2006: 1,6 basispunten).
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Gemiddelde spread per rentesoort

spread in Basispunten hooFdsom (x € 1 milJoen)

rentesoort 2007 2006 2007 2006

1-maands euribor 0,2 1,7 148 200

3-maands euribor 0,8 1,6 442 294

6-maands euribor 0,4 1,0 117 26

Vaste rente   11  

Totaal 0,5 1,6 718 520

in 2007 zijn geen leningen aangetrokken met variabele hoofdsom en rentesoort  

12-maands euribor. 

het aandeel van de niet-sectorbanken in de leningen met variabele hoofdsom daalde in 2007 

verder naar 4% (2006: 13%). Bij dit type lening gaat het om een langlopende lening waarbij de feitelijk 

opgenomen hoofdsom in de tijd kan variëren. de corporatie heeft daarbij het recht om de hoofdsom 

geheel of gedeeltelijk op te nemen, of tussentijds terug te betalen (tot een minimum van 20%).

Verdeling rentesoort in combinatie met een lening met een variabele hoofdsom

in vergelijking met leningen met variabele hoofdsom is de spread van roll-overleningen circa 0,7 

basispunt lager. het voordeel van een variabele hoofdsom ten opzichte van de roll-overleningen 

is echter dat optimale beheersing van de liquiditeiten mogelijk is door tussentijdse opname en 

storting. hierdoor staat het wsw nooit borg voor een groter bedrag dan strikt noodzakelijk.

cashFlow 

de wsw-borging heeft betrekking op de dienst van de lening: de rente- en aflossingsverplichtingen. 

uitgaande van een stabiele portefeuille, waaraan geen nieuwe leningen worden toegevoegd, zien de 

borgingsverplichtingen voor het wsw in de komende tien jaar er als volgt uit.

1-maands Euribor (25%)

3-maands Euribor (54%)

6-maands Euribor (21%)

Verdeling rentesoorten variabele hoofdsom
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Aflossingsverplichtingen
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Totale cashflow
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Voorgaande grafieken omvatten alle geborgde leningen per 31 december 2007 van € 64,9 miljard, 

waarvan € 11,1 miljard gevrijwaard en € 53,6 miljard direct geborgde leningen. Vanaf 2009 nemen 

de aflossingsverplichtingen toe ten opzichte van 2008. dit is te verklaren doordat ten opzichte van 

2008 vanaf 1999 veel 10-jarige fixe leningen zijn afgesloten.

ont Wikkelingen in de PoRtefeuille

Marktaandeel publieke sectorbanken stabiel

de Bank nederlandse gemeenten (Bng) en de nederlandse waterschapsbank (nwB) 

richten zich specifiek traditioneel op de onderhandse (dat wil zeggen via onderhandse 

leningsovereenkomsten) financiering van de publieke sector, waaronder de volkshuisvesting. 

ook in 2007 is het totale volume aan geborgde financiering via onderhandse leningen tot stand 

gekomen. het marktaandeel van deze publieke sectorbanken bleef in 2007 gelijk: 81%. 

de nederlandse waterschapsbank sloot het jaar af met het grootste marktaandeel.

Mutatie van de directe borgstellingen periode 2003-2007

soort instelling 2003 2004 2005 2006 2007

sectorbanken 81% 72% 67% 81% 81%

algemene banken 5% 14% 16% 12% 11%

Buitenlandse banken 3% 12% 15% 6% 7%

gemeenten 1% 1% 2% 0% 1%

Verzekeringsmaatschappijen / pensioenfondsen 2% 0% 0% 1% 0%

overige 8% 1% 0% 0% 0%

het marktaandeel van de sectorbanken is terug op het niveau van 2003. sinds drie jaar neemt 

dit weer toe. dit is vooral te verklaren door prijsconcurrentie. dat de gemiddelde spread in 

2007 ten opzichte van 2006 is gedaald met 1 basispunt ten opzichte van de swapcurve, mag in 

het licht van deze prijsconcurrentieslag worden gezien. gezien recente ontwikkelingen bij de 

publieke sectorbanken ligt het wellicht minder voor de hand dat deze concurrentie zich in 2008 

onverminderd doorzet. de Bng heeft in haar jaarverslag 2006 een winstwaarschuwing afgegeven 

voor het komende jaar. het kabinetsbeleid over de staatsdeelnemingen gericht op het verkrijgen 

als aandeelhouder van extra dividend ligt aan deze waarschuwing ten grondslag. dit zou ten koste 

kunnen gaan van de financieringspotentie en de prijsvorming van financiering aangetrokken door 

Bng en nwB. 

sectorbanken (74%)

algemene banken (8%)

verzekeringsmaatschappijen

en pensioenfondsen (4%)

buitenlandse banken (4%)

gemeente (7%)

overig (3%)

Aandelen in volume naar soort financier van de portefeuille



1 4

het wsw zal deze ontwikkeling nauwlettend volgen. naast de concurrentieslag tussen de 

sectorbanken heeft daarnaast het actieve treasury- en fundingbeleid van corporaties een gunstig 

effect gehad op de prijsvorming.

Rentelasten per woning blijven dalen door herfinancieringen

Van de langlopende leningen zijn de rentelasten per woning sinds 1993 aanhoudend gedaald. 

deze daling is het gevolg van lagere rente bij herfinancieringen en een lagere rente voor nieuwe 

financieringen. de volgende tabel geeft een indruk van het effect op herfinanciering.

Overzicht afgeloste en geherfinancierde leningen x € 1 miljoen

Jaar aFgelost
contract-

rente (%) 
her-

Financiering
contract-

rente (%) 
rente-

daling (%)

2003 € 5.800 7,32 € 4.014 4,55 2,77

2004 € 5.356 6,84 € 2.968 4,38 2,46

2005 € 3.752 6,66 € 3.257 4,07 2,59

2006 € 3.052 6,38 € 2.818 4,10 2,28

2007 € 3.090 5,60 € 2.867 4,54 1,06

de volgende tabel geeft inzicht in de gemiddelde contractrente van de geborgde leningen die worden 

afgelost, zoals fixe of klimleningen, en eventueel worden geherfinancierd met borging van het wsw. 

Volume herfinanciering met gemiddelde contractrente

Jaar
Volume herFinanciering

(x € 1 milJard)
gemiddelde contractrente 

(in %)

2008 2,4 5,5

2009 3,5 5,2

2010 2,2 5,2

2011 2,2 5,0

2012 2,3 4,8

in 2008 verdwijnt voor € 2,4 miljard aan leningen, met een gemiddeld rentepercentage van 

5,5, uit de wsw-portefeuille omdat die worden afgelost. in januari 2008 bedroeg de rente voor 

een 10-jarige fixe lening circa 4,5%. het verloop van de portefeuille kan dus een potentieel 

rentevoordeel met zich meebrengen.
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Binnen de totale wsw-portefeuille heeft 13,2% van de leningen een variabele rente.

Euribor naar aantal en bijbehorend schuldrestant

euriBor aantal % schuldrestant %

1-maands 229 25,08 2.215 25,91

3-maands 409 44,81 3.812 44,60

6-maands 205 22,45 2.078 24,31

12-maands 58 6,35 383 4,48

overig 12 1,31 60 0,70

 913  100 8.548 100

de laatste jaren is de gemiddelde contractrente van de wsw-portefeuille gedaald, doordat de 

hoogrentende leningen via natuurlijk verloop uit de portefeuille verdwijnen. nieuwe leningen die 

het wsw in recente jaren heeft geborgd, hebben gemiddeld een veel lagere rente dan de huidige 

gemiddelde contractrente van de wsw-portefeuille.

Benchmark renteniveau

de swaptarieven komen tot stand bij internationale transacties, vooral in het interbancaire verkeer 

(handel tussen banken onderling). daarbij zijn vooral partijen actief met een kredietwaardigheid 

op aa-niveau. dat is goed, maar lager dan de kredietwaardigheid van de nederlandse staat en 

nederlandse woningcorporaties, die een aaa-status hebben. er zijn slechts weinig banken met 

een aaa-rating. in nederland zijn dat de sectorbanken Bng en nwB en als enige niet-sectorbank 

de rabobank.
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Gemiddelde contractrente van de WSW-portefeuille
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een ander kenmerk van de swaptarieven is dat ze tot stand komen op de secundaire markt, met 

andere woorden: de handel in bestaande, eerder aangegane schulden. dit in tegenstelling tot de 

primaire markt, waarbij een schuld voor het eerst wordt aangegaan. Financiële ontwikkelingen op 

de secundaire markten lopen niet altijd exact parallel met die op de primaire markten.

in de praktijk van de onderhandse markt geven nederlandse staatsobligaties in ons land de 

ondergrens aan van het te realiseren renteniveau. de banken laten zich voornamelijk leiden door 

de swapcurve. 

het wsw berekent de swaprente van elke afgesloten transactie, rekening houdend met 

aflossingsvorm, stortings- en ingangsdatum, offertedatum, rentevastperiode en de looptijd  

van de aflossing.

in 2007 lag de gemiddelde opslag circa 0,4 basispunt boven de berekende swaprente  

(2006: 2 basispunten). dit illustreert dat financiële marktpartijen de kwaliteit van het wsw-papier 

steeds hoger waarderen en met een lagere spread genoegen nemen. ook is de marktwerking 

sterk toegenomen. de volgende grafiek toont de gemiddelde opslag per maand ten opzichte  

van de berekende swaprente. de spread tussen ‘10-jaars staat’ en ‘10-jaars swap’ varieert  

(met een maximum van 40 basispunten eind november), maar bedroeg gemiddeld 27 

basispunten. dit betekent dat het wsw-papier in 2007 circa 27 basispunten boven de nederlandse 

staat lag (2006: 21 basispunten). de verwachting is dat de spread dit jaar nog verder zal oplopen.

Staatsrente vs. Swaprente vs. Gemiddelde contractrente (september 2006 - december 2007)
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de nederlandse staat gaf in 2007 op de kapitaalmarkt circa € 21,6 miljard aan leningen uit. 

daartegenover werd voor € 7,5 miljard aan wsw-papier uitgegeven (uitsluitend gestorte leningen; 

het totale volume bedraagt € 9 miljard). het marktaandeel van het wsw komt daarmee op circa 

26% van het totale volume van € 29,1 miljard. de spread van ongeveer 27 basispunten boven de 

nederlandse staat zou lager kunnen zijn, gezien de gelijke kredietwaardigheid. de liquiditeit van 

het wsw-papier is sterk beperkt vanwege het onderhandse karakter. hooguit treedt enig verlies op 

door het volume-effect en handlingkosten van het wsw-papier.

actuele informatie over de spread van nieuwe leningen met een vaste en variabele rente vindt u 

op wsw.nl.

Renterisico’s

de samenstelling van de leningenportefeuille heeft invloed op het renterisico van een corporatie. 

renterisico’s doen zich voor bij herfinanciering van af te lossen leningen of bij contractuele 

renteherzieningen. het wsw berekent deze renterisico’s door uit te gaan van een 12-maands 

voortschrijdend gemiddelde (exclusief rentedragend kort vreemd vermogen). daarnaast tellen 

ook de variabel rentende leningen mee in het renterisicobeheer en kunnen toekomstige nieuwe 

financieringen eveneens renterisico’s met zich meebrengen.

de volgende grafiek toont de renterisico’s voor de komende vijf jaar. er is rekening gehouden met 

bij het wsw bekende toekomstige renteafspraken.

Spread ten opzichte van berekende swaprente
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jaarlijkse herfinancieringen jaarlijkse renteconversie jaarlijkse rente-exposure
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Renterisico’s voor komende vijf jaar

het saldo van de variabel rentende leningen - € 8,6 miljard - is opgenomen in het saldo van de 

jaarlijkse renteconversie.

de verwachting is dat er in de jaren 2008 tot en met 2012 circa € 35 miljard aan nieuw  

wsw-papier zal worden uitgegeven. een specificatie en onderbouwing hiervan zijn opgenomen 

in de liquiditeitsprognose.

renterisico’s zijn onder andere ingedekt door uitgestelde stortingen, groot € 2,9 miljard.
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Factsheet WSW-deelnemers 2006 en prognosejaren

deze factsheet is samengesteld met gegevens van wsw-deelnemers zoals zij die hebben 

aangereikt aan het wsw.

kaSStRomen WSW-deelnemeRS

Figuur 1: Saldo liquiditeit operationele activiteiten

per Verhuureenheid

operationele actiViteiten VerslagJaar prognoseJaren

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

inKomsten

huren 4.363 4.537 4.784 4.982 5.194 5.366 5.534

overige inkomsten 516 560 502 499 491 480 476

Totaal ingaande kasstromen 4.879 5.097 5.286 5.481 5.685 5.846 6.010

uitgaVen

onderhoudsuitgaven 1.140 1.207 1.454 1.461 1.359 1.386 1.362

rentelasten en andere
financieringsuitgaven 1.316 1.316 1.401 1.543 1.674 1.750 1.804

personeel en overige uitgaven 1.523 1.631 1.726 1.730 1.761 1.783 1.808

Totaal uitgaande kasstromen 3.979 4.154 4.581 4.734 4.794 4.919 4.974

Saldo kasstroom 900 943 705 747 891 927 1.036

minus: aflossing leningen 1.762 1.795 1.710 1.812 2.030 1.975 1.977

Te financieren liquiditeitstekort 862 852 1.005 1.065 1.139 1.048 941

Figuur 2: Extern te financieren (bedragen x € 1 miljard)

VerslagJaar prognoseJaren

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

te financieren liquiditeitstekort
operationele activiteiten*

1,99 2,03 2,34 2,47 2,66 2,47 2,22

investeringen 5,76 7,09 10,92 16,03 15,89 12,50 10,03

minus: Verkoopopbrengsten 3,37 3,80 4,97 6,52 6,67 5,53 4,76

Extern te financieren 4,38 5,32 8,29 11,98 11,88 9,44 7,49

* inclusief aflossingen
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toelichting

de exploitatiecijfers uit het verslagjaar 2006 zijn winst- en verliescijfers en zijn verwerkt in een 

kasstroommodel. 

Figuur 1

de operationele kasstromen laten zien dat deze ontoereikend zijn om naast de reguliere uitgaven 

voor onderhoud, personele, overige lasten en rente ook nog de aflossingsverplichtingen te kunnen 

betalen. het structurele jaarlijkse tekort schommelt rondom € 1.000 per verhuureenheid. de 

woningcorporaties zullen dit bedrag moeten (her)financieren. dat kan door verkoopopbrengsten 

maar ook door extern te herfinancieren. op lange termijn zullen de exploitatie-inkomsten deze 

financieringsbehoefte moeten opvangen. de ontwikkeling van huuropbrengsten zijn hierin van 

eminent belang.

Figuur 2

Behalve de operationele liquiditeitstekorten uit figuur 1 zullen ook een deel van de investeringen 

extern moeten worden gefinancierd. de verkoopopbrengsten zijn namelijk niet toereikend. met de 

verkoopopbrengsten moeten zowel de liquiditeitstekorten vanuit de reguliere exploitatie worden 

bekostigd als ook bij aanvang van investeringen het onrendabele deel. Voor het rendabele deel 

kan externe financiering worden aangetrokken. onder de investeringen zijn ook de kasstromen

uit financiële vaste activa opgenomen. de externe financieringsbehoefte beloopt jaarlijks zo’n 

€ 8 tot € 12 miljard.
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Kredietwaardigheid individuele deelnemers

WeRk Wijze WSW

Risicomonitoring op basis van kasstromen

na een lange en zorgvuldige aanloopperiode is het wsw afgelopen jaar overgegaan op een 

nieuwe wijze van risicomonitoring. sinds 1 oktober 2007 vindt de monitoring niet meer plaats op 

bedrijfswaarde maar op kasstromen, waarbij het wsw vooraf borging verstrekt in de vorm van een 

‘faciliteringsvolume’.

deze nieuwe werkwijze is gericht op liquiditeitsrisico’s en een plafond op woZ-waarde. dit 

sluit goed aan bij de actuele ontwikkelingen in de sector. als gevolg van diverse politieke 

besluiten, zoals de invoering van de integrale vennootschapsbelasting, zullen veel corporaties bij 

ongewijzigd beleid de komende jaren te maken krijgen met negatieve kasstromen. het wsw zal 

in een situatie van langdurige kastekorten alleen borgen op basis van maatwerkafspraken met de 

betreffende corporatie.

Voordeel van het sturen op kasstromen is dat dit helderheid en transparantie oplevert. Vrijwel 

iedere beleidsbeslissing van een corporatie is te vertalen naar in- en uitgaande kasstromen. 

hierdoor ontstaat op voorhand inzicht in de mogelijkheden en gevolgen van de verschillende 

‘beleidsknoppen’ waaraan een corporatie kan draaien.

dankzij een helder zicht op de beleidsknoppen die een corporatie ter beschikking heeft, kan 

het wsw zich bij de risicomonitoring richten op de vraag of een organisatie ‘in control’ is. een 

verkeerde strategie of beslissing kan uiteindelijk leiden tot een slechte financiële positie. het wsw 

wil hiervoor waken. corporaties zijn en blijven zelf verantwoordelijk voor hun beleid. in sommige 

gevallen wil het wsw echter graag ‘naast de bestuurder’ plaatsnemen om het collectieve belang 

van collega-corporaties (obligo) te bewaken.

met de nieuwe werkwijze verschaft het wsw zijn deelnemers slagkracht. op basis van 

kasstroomprognoses en de borgbare investeringen kent het wsw deelnemers een 

‘faciliteringsvolume’ toe. dit is het maximale bedrag aan externe financiering voor een periode 

van drie jaar, waarvoor het wsw op voorhand bereid is borg te staan. Zo ondersteunt het wsw 

bedrijfsfinanciering in plaats van projectfinanciering. Voor de wsw-deelnemers is het voordeel dat 

zij op het meest geschikte moment en met grotere volumes naar de kapitaalmarkt kunnen voor 

hun financiering.

Nieuwe werkwijze geïntroduceerd met 22 voorlichtingssessies

het wsw heeft de afgelopen twee jaar bij stakeholders veel tijd en energie geïnvesteerd in het 

creëren van draagvlak voor zijn nieuwe werkwijze. in het jaarverslag van 2006 zijn diverse concrete 

acties vermeld. om de introductie van de nieuwe werkwijze te completeren heeft het wsw in 

oktober 2007 voor wsw-deelnemers 22 voorlichtingssessies georganiseerd. de opkomst en de 

feedback naar aanleiding van deze dagen waren positief. ruim 80% van de corporaties was bij de 

bijeenkomsten vertegenwoordigd en gaf een hoge score aan deze bijeenkomsten doordat er een 

helder inzicht werd gegeven over het waarom en hoe van de monitoring.
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Ontwikkelingen risicomonitoring

in 2008 zal het wsw binnen de afdeling accounts een team risicomanagement formeren. dit nieuwe 

team gaat de risicomonitoring verder professionaliseren. het is de ambitie van het wsw om externe 

databronnen te koppelen aan de gegevens van de corporaties, om hiermee een nog beter antwoord 

te kunnen geven op de kernvraag die telkens weer voorop staat: is de corporatie in control?’

96% toegelaten inStellingen iS WSW-deelnemeR
eind 2007 waren 449 van alle 468 toegelaten instellingen (2006: 462 op 485) geregistreerd als 

deelnemer van het wsw. het wsw verwelkomde in het verslagjaar drie nieuwe deelnemers. 

de absolute daling met 13 deelnemers was het gevolg van fusies.

aan het begin van het verslagjaar exploiteerden de bij het wsw aangesloten corporaties tezamen 

2.350.000 (student)woningen en verzorgingsplaatsen (2006: 2.372.000). er wordt al geruime tijd veel 

gesproken over de exploitatie van ‘maatschappelijk onroerend goed’, maar de totale omvang van 

dergelijk vastgoed in eigendom van woningcorporaties is nog steeds beperkt. op het gezamenlijke 

balanstotaal van corporaties is nog geen 0,5% aan te merken als maatschappelijk onroerend goed.

 

WeeRStandSVeRmogen Sec toR gezond
de sector beschikt over een gezond weerstandsvermogen. in 2007 heeft het wsw geen enkele 

deelnemer verwezen naar het centraal Fonds Volkshuisvesting (cFV). wel zijn enkele corporaties 

meer intensief gevolgd. aan twee corporaties verleende het wsw borgstellingen gedurende een 

saneringsperiode op basis van naadloze aansluiting met het cFV. inmiddels zijn de betrokken 

corporaties gefuseerd met financieel gezonde corporaties. 

Ontwikkelingen 2007

diverse ontwikkelingen waren in het verslagjaar van invloed op de financiële positie van de 

corporaties:

Politieke besluitvorming

het nieuwe kabinet heeft diverse maatregelen genomen die nadelig zijn voor de liquiditeitspositie 

van corporaties:
■  inflatievolgend huurbeleid;
■  heffing voor de 40 aandachtswijken;
■  invoering integrale vennootschapsbelasting voor de sector per 1 januari 2008;
■  Verwachte stijging in de bouwproductie;
■  ambitieuze doelstelling voor de co

2
-reductie van huurwoningen. 

het cumulatieve effect van deze maatregelen is vanaf volgend jaar groot. Bij ongewijzigd beleid 

voorziet het wsw dat meer dan de helft van de corporaties de komende jaren met negatieve 

kasstromen te maken krijgt. in het vierde kwartaal werden de reacties van corporaties al zichtbaar:
■  temporiseren van investeringen;
■  toename van de verkoopplannen: corporaties willen meer huurwoningen verkopen. in grote 

delen van het land een moeilijk proces in verband met stabilisering of lichte daling van de 

bevolkingsomvang;
■  een meer kritische houding naar de noodzaak van onderhoud;
■  een meer kritische houding naar de uitgaven van de technisch-beheerafdelingen;
■  meer aandacht voor aanbestedingstrajecten. 



2 4

Stijgende bouwkosten

de bouwkosten zijn in 2007 fors gestegen. diverse corporaties hebben er al op gewezen dat de 

borgingsgrens van € 200.000 problematisch wordt. op grond van deze signalen heeft het wsw 

in december een inventarisatie onder zijn deelnemers gehouden, met hoge respons. Begin 2008 

stemt het wsw de resultaten af met Vrom.

Projectontwikkeling

Bijna alle deelnemers houden zich bezig met projectontwikkeling. Bij corporaties met weinig of 

onvoldoende ervaring hiermee is de kans op financiële tegenvallers groter. de accountmanagers 

van het wsw zullen daarom veel aandacht besteden aan de interne beheersmaatregelen bij de 

corporaties.

Gevoeligheidsanalyse

een gevoeligheidsanalyse geeft extra inzicht in de financiële weerstand van de woningcorporaties. 

uitgaande van de cijfers van de factsheet (pagina 20) kunnen de volgende uitspraken worden gedaan:
■  als de verkoopopbrengsten met 50% dalen, moet er € 4,9 miljard meer worden geleend tot  

en met 2011 om de volkshuisvestelijke opdracht te realiseren. dat is € 2.150 per woning.  

het rente-effect neemt jaarlijks toe. aan het eind van 2011 zullen de operationele kasstromen 

met 5% verminderen.
■  door 20% meer aan onderhoud te besteden, verminderen de operationele kasstromen  

(na 2% aflossing) van 26 tot 40%. dat is gemiddeld 33%.
■  een rentestijging van 2% (van 5 naar 7%) heeft een drukkend effect op de operationele 

kasstromen van gemiddeld 11% tot en met 2011.

uit deze globale gevoeligheidsanalyse kan worden geconcludeerd dat bij een zeer slecht scenario, 

een opeenstapeling van alles wat ‘mis kan gaan’, de operationele kasstromen worden gereduceerd 

tot de helft. de financiële positie van de sector is derhalve zeer robuust.

monitoRing 2007
het wsw kijkt bij de toetsing van de kredietwaardigheid van zijn deelnemers naar drie aspecten:  

de financiële positie, de kwaliteit van de organisatie en de marktpositie van het bezit. Bij de financiële 

positie is dit jaar voor het eerst getoetst op basis van kasstromen in plaats van bedrijfswaarde.

op grond van deze monitoring kent het wsw iedere deelnemer een monitorprofiel toe, waarin 

besloten ligt hoe het met deze klant wil omgaan. er zijn vijf monitorprofielen:
■  monitorprofiel 1 - bij een corporatie met dit profiel voert de accountmanager in beginsel eens 

per jaar overleg;
■  monitorprofiel 2 - in deze categorie kunnen specifieke zaken aanleiding geven tot uitgebreidere 

informatie-uitwisseling;
■  monitorprofiel 3 - een corporatie met dit profiel wordt intensief gemonitord en krijgt maatwerk 

aangeboden, omdat een standaardoplossing niet volstaat;
■  monitorprofiel 4 - een deelnemer in deze categorie krijgt alleen borging voor herfinanciering, 

niet voor nieuwe leningen;
■  monitorprofiel 5 - een deelnemer met dit profiel wordt doorverwezen naar het cFV 

voor sanering en komt alleen voor wsw-borging in aanmerking passend binnen de 

saneringsoperatie. 
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Aantal corporaties per monitorprofiel

ultimo 2007 ultimo 2006

monitorprofiel 1 280 300

monitorprofiel 2 143 140

monitorprofiel 3 26 20

monitorprofiel 4 0 0

monitorprofiel 5 0 2

het omslagpunt in de monitorprofielen zit tussen de profielen 2 en 3: corporaties met 

monitorprofiel 3 hebben naar de wsw-maatstaf een zwakke positie. de monitoring is erop gericht 

hun positie te versterken, met promotie naar profiel 2 als doel. in 2007 is deze opzet bij drie 

corporaties geslaagd. 

faciliteRingSVolume
een belangrijk onderdeel van de nieuwe werkwijze is het faciliteringsvolume dat het wsw aan 

zijn deelnemers toekent. dit is het maximale bedrag aan externe financiering voor een periode 

van drie jaar, waarvoor het wsw op voorhand bereid is borg te staan. het betekent, zoals 

eerder toegelicht, een verschuiving van projectfinanciering naar bedrijfsfinanciering. de wsw-

accountmanager kan het volume beperken of verruimen door middel van een claim.  

op het aldus bepaalde saldo worden de leningen die al zijn afgesloten met toekomstige 

stortingsdata, in mindering gebracht.

Totaaloverzicht faciliteringsvolume naar aanleiding van de Monitoring 2007

Berekend faciliteringsvolume 2007 - 2009  € 30,5 miljard

claims  -/- € 0,8 miljard

leningen met toekomstige stortingsdata  -/- € 9,4 miljard

Vrijgegeven faciliteringsvolume  € 20,3 miljard

in totaal hebben 86 van de 449 deelnemende corporaties geen faciliteringsvolume ontvangen.

Redenen voor het niet ontvangen faciliteringsvolume

aantal reden

30 deze corporaties hebben geen externe financiering nodig.

44 Voor deze corporaties is het bedrag aan nog te storten leningen hoger dan het berekende faciliterings-
volume waardoor het vrijgegeven volume negatief is. dit negatieve saldo zal in de toekomst worden 
verrekend met nieuwe investeringen en herfinancieringen.

12 Voor deze corporaties is het vrijgegeven faciliteringsvolume op € 0 gesteld door een negatieve claim in 
verband met:
negatieve operationele kasstromen in de komende 10 jaar;
negatieve operationele kasstromen in de komende 5 jaar en geen 10-jaar kasstroomprognose beschikbaar;
organisatorische risico’s.
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Kasstromen en berekende faciliteringsvolume per verhuureenheid

prognoseJaren

2007 2008 2009 2010 2011

Operationele kasstromen

operationele kasstroom 705 747 891 927 1.036

af: genormeerde aflossing (2%) -527 -573 -624 -660 -682

Saldo operationele kasstroom 178 174 267 267 354

      

(Des)investeringskasstromen      

(des)investeringen mVa -2.523 -4.041 -3.906 -2.892 -2.165

(des)investeringen FVa 100 42 32 21 15

Saldo (des)investeringenkasstroom -2.423 -3.999 -3.874 -2.871 -2.150

      

Financieringskasstromen      

aflossingen -1.710 -1.812 -2.030 -1.975 -1.977

Bij: correctie genormeerde aflossing -527 -573 -624 -660 -682

Saldo aflossingen minus correctie 2% -1.183 -1.239 -1.406 -1.315 -1.294

      

Saldo financieringsbehoefte** 3.290 4.916 4.916 3.816 2.989

af: aflossing leningen niet geborgd door wsw 0 0 0 0 0

af: negatief saldo kasstroom niet te borgen activa door wsw -2 -8 -4 -3 0

Financieringsbehoefte af te dekken met WSW-borging 3.288 4.908 4.913 3.813 2.989

      

Berekende faciliteringsvolume 13.108     

opgenomen te borgen leningen wsw in kasstroomover-
zicht prognosejaren 1 t/m 3

12.405     

   

**  saldo financieringsbehoefte is optelsom van saldo (des)investeringen en saldo aflossingen minus 2% correctie 
minus een positief saldo operationele kasstromen.         

kaSStRomen ondeR dRuk

Bedrijfsvoering

het positieve saldo van de operationele kasstroom (de beheeractiviteiten) laat in de eerste 

prognosejaren een daling zien om pas vanaf 2011 weer op het niveau van 2006 te komen. in 

dit saldo zijn de effecten van de recente beleidsontwikkelingen, zoals het opgelegd krijgen van 

een integrale vennootschapsbelastingplicht vanaf 2008 (geschat op € 210 per verhuureenheid) 

niet meegenomen. ook de mogelijke beleidseffecten van deze ontwikkelingen op de hier 

gepresenteerde prognoses zijn niet ingerekend.

(Des)investeringen

per saldo wordt er de komende jaren meer geïnvesteerd door de sector dan dat er wordt 

onttrokken door sloop en verkoop. hierdoor ontstaat een ‘financieringsgat’ van € 1.300 in 2006 

oplopend tot € 4.000 in 2008 (per verhuureenheid).
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Financieringsactiviteiten

aflossingen zijn contractuele verplichtingen en deze verplichtingen nemen toe in de komende 

jaren. dit vloeit voort uit de stijgende leningenportefeuille van de afgelopen jaren en is een 

afspiegeling van de geïntensiveerde volkshuisvestelijke opgave in de afgelopen jaren, zoals 

hierboven aangegeven. uit de operationele kasstroom kan niet de volledige aflossing worden 

betaald zodat bestaande leningen (voor een deel) worden geherfinancierd.

het effect van de nieuwste ontwikkelingen, zoals de vennootschapsbelastingplicht, investeren in 

energiemaatregelen, een heffing voor de prachtwijken en ten slotte de huurstijging beperkt tot 

inflatieniveau, zullen een zware wissel trekken op de kasstromen. het wsw verwacht dan ook dat 

woningcorporaties meer verkoopopbrengsten proberen te realiseren dan nu is geprognosticeerd 

om hun ambities waar te kunnen maken. een tweede effect kan de fasering van investeringen zijn. 

financieRing
Financiers zijn geïnteresseerd in welke mate hun geldnemers kunnen voldoen aan de contractuele 

rente- en aflossingsverplichtingen. daarom kijken zij naar bepaalde ratio’s zoals de dscr (debt 

service coverage ratio) en icr (interest coverage ratio) die een beeld geven in hoeverre er 

risico’s zijn of ontstaan voor wanbetaling. uit de (ontwikkeling van de) ratiocijfers blijkt dat het 

niveau waarop geldnemers kunnen voldoen aan hun rente- en aflossingsverplichtingen voor 

de komende jaren een zeer stabiel beeld te zien geven. dit komt doordat verhoudingsgewijs de 

leningenportefeuille meegroeit met de exploitatieontwikkelingen en er geen excessieve bedragen 

aan leningen worden aangetrokken waardoor er een onbalans gaat ontstaan tussen inkomsten 

en uitgaven. met andere woorden, de woningcorporaties stellen hun financieringsbeleid 

tijdig bij aan de feitelijke situatie: of de verkoopopbrengsten nemen toe, of de voorgenomen 

investeringsactiviteiten worden niet in hetzelfde tempo gerealiseerd als verwacht.

de hoogte van de dscr en icr geeft geen reden tot zorg voor het wsw.

2006 2007 2008 2009 2010 2011

debt service coverage ratio (dscr) 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

interest coverage ratio (icr) 1,7 1,5 1,5 1,5 1,5 1,6

de dscr cashflow ratio (debt service coverage ratio) is een van de belangrijkste parameters 

waarop de financiering wordt gestructureerd. deze ratio geeft inzicht in de periodieke beschikbare 

cashflow ten opzichte van de te betalen rente en aflossing uit operationele activiteiten. de dscr 

wordt berekend als ‘cashflow voor rente en aflossing’/’rente en 2% fictie aflossing van de som van 

schuldrestanten’ in een bepaald jaar.

de icr (interest coverage ratio) of rentedekkingskengetal geeft aan hoeveel maal een 

onderneming haar rentelasten verdient uit operationele activiteiten. het is om die reden een 

maatstaf voor de mate waarin de winst voor rente en belasting kan terugvallen zonder dat de 

onderneming in financiële moeilijkheden komt, afgezien van andere kasstromen.
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VooRlichtingSRonde gemeenten
het wsw heeft in juli 2007 een voorlichtingsronde gemaakt langs veertien middelgrote en 

kleine gemeenten. deze gemeenten liggen verspreid door het land en hanteren verschillende 

achtervangovereenkomsten: per project, gelimiteerd op naam, gelimiteerd op bedrag en 

ongelimiteerd. in elke gemeente werd gesproken met de wethouder voor Volkshuisvesting 

en de beleidsambtenaar die als vaste contactpersoon voor het wsw optreedt (meestal een 

beleidsambtenaar Volkshuisvesting, een enkele keer Financiën). onderwerpen van gesprek 

waren de wsw-organisatie en doelstellingen, de werkwijze rond risicomonitoring en de 

mogelijkheden en werking van de achtervang. in 2008 zal het wsw naar gemeenten toe 

een actief voorlichtingsbeleid voeren.

achteR VangoVeReenkomSten
in 2007 zijn 19 nieuwe achtervangovereenkomsten afgesloten, waarvan 12 ongelimiteerd.

2007 2006

totaal gelimiteerde achtervangovereenkomsten 143 136

totaal ongelimiteerde achtervangovereenkomsten 116 104

Totaal 259 240
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Externe ontwikkelingen

het verslagjaar stond vooral in het teken van:
■  huurbeleid;
■  de 40-wijkenaanpak van minister Vogelaar (wonen, wijken en integratie);
■  de onderhandelingen met aedes over de bijdrage van de corporaties, en 
■  de integrale vennootschapsbelasting voor corporaties die inmiddels per 1 januari 2008  

is ingevoerd.

huuRBeleid
Volgens de afspraken in het coalitieakkoord werden de huurstijgingen gekoppeld aan de inflatie.

‘ Van PRoBleemWijk naaR PRacht Wijk’
in maart lanceerde de minister voor wonen, wijken en integratie, mevrouw drs. c.p. Vogelaar, 

het project ‘Van probleemwijk naar prachtwijk’. er werd een selectie gemaakt van 40 wijken met 

de grootste opeenstapeling van problemen. een offensief in samenwerking met gemeenten, 

corporaties, scholen en andere partners dat verbetering moet brengen op het gebied van wonen, 

leren, werken, integreren en veiligheid. Beoogde resultaten: minder schooluitval en (jeugd)

werkloosheid, meer gemengde buurten en betere werkgelegenheid in de buurt.

ondeRhandelaaRSakkooRd
al bij het startakkoord van de nieuwe coalitie werd duidelijk dat voor de verbetering van de 

wijken een financiële bijdrage van corporaties zou worden gevraagd. in het akkoord werd een 

sectorbijdrage van € 750 miljoen structureel per jaar ingeboekt. overleg tussen aedes en minister 

Vogelaar resulteerde in september in het ‘onderhandelaarsakkoord’. dit akkoord voorziet erin 

dat corporaties gedurende tien jaar € 2,5 miljard additioneel investeren. ook werden afspraken 

gemaakt over energiebesparende maatregelen en het aantal nieuw te bouwen woningen. een 

afspraak werd gemaakt over een fonds waaruit collega-corporaties kunnen putten die zelf niet bij 

machte zijn om de investering te doen. het akkoord bevat bovendien een lijst van onderwerpen 

waarin aedes en Vogelaar zich committeren om binnen afzienbare tijd afspraken te maken, 

onder meer over staatssteun en over het toezicht op de corporaties. nadat de tweede Kamer in 

november besloot het kabinetsplan voor de invoering van een integrale vennootschapsbelasting 

voor woningcorporaties te steunen (zie volgende alinea), heeft het ledencongres van aedes het 

onderhandelaarsakkoord niet bekrachtigd. wel spraken de leden hun steun uit voor de inhoud van 

het akkoord. Besprekingen over de uitwerking van het fonds tussen aedes en minister Vogelaar 

mislukten, waarna de minister aan het begin van 2008 een heffing aankondigde.

Van PaRtiële naaR integRale VennootSchaPSBelaSting
in januari 2007 werd een vaststellingsovereenkomst (vso) gesloten tussen de Belastingdienst en de 

corporaties waarin werd bepaald welke activiteiten waren vrijgesteld van vennootschapsbelasting, 

met het oog op de partiële vennootschapsbelastingplicht (die op 1 januari 2006 was ingegaan). 

de grens werd gelegd bij de huurtoeslaggrens.

in augustus echter besloot het kabinet met ingang van 1 januari 2008 een integrale 

vennootschapsbelasting op te leggen aan de corporaties. het belastingvoorstel werd zo ingericht 

dat een corporatie altijd een belastbaar lichaam is. het voornemen stuitte op zware kritiek van 

zowel corporaties als gemeenten. Kort voor het einde van 2007 werd het belastingplan door de 
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eerste Kamer geaccordeerd. daarbij zegde de staatssecretaris toe de Belastingdienst te vragen om 

een redelijke en constructieve opstelling bij de onderhandeling over een nieuw belastingakkoord 

met de sector. de eerste Kamer gaf aan te vinden dat de integrale belastingplicht voor 

woningcorporaties in 2008 opnieuw moet worden bezien in het kader van de maatschappelijke 

onderneming. 

financiële effec ten Van de maatRegelen oP de Sec toR
in het eerder genoemde onderhandelaarsakkoord is vastgelegd dat, met behulp van inzichten 

van het wsw en het cFV, de samenloop van de diverse maatregelen op haalbaarheid zal worden 

beoordeeld. in november vroeg het wsw per brief aan de tweede Kamer aandacht voor de 

mogelijke financiële effecten van de beperkte huurstijging, de integrale vennootschapsbelasting 

en de investeringen die in het onderhandelaarsakkoord worden genoemd, zoals de additionele 

investeringen in de wijken en de extra energiebesparende maatregelen. calculaties van het wsw 

laten zien dat een deel van de corporaties wordt gedwongen hun investeringen naar beneden 

bij te stellen of hun verkoopprogramma op te schroeven. het wsw houdt de woningmarkt 

nauwlettend in de gaten om te bezien wat de mogelijkheden voor corporaties zijn.

euRoPa en de nedeRlandSe VolkShuiSVeSting
de europese commissie heeft, tijdens de bewindsperiode van de vorige minister dekker, 

aangegeven dat zij verwacht dat nederland een duidelijke grens vaststelt voor activiteiten die 

staatssteun ontvangen. in het verslagjaar hebben diverse gebeurtenissen plaatsgevonden die 

mogelijk invloed hebben op deze toekomstige grens.

eén daarvan is de in januari gesloten vaststellingsovereenkomst (vso) tussen de Belastingdienst 

en de corporaties over de partiële vennootschapsbelastingplicht. daarbij werd bepaald dat de 

door het wsw geborgde leningen moesten worden ondergebracht bij de fiscaal vrijgestelde 

activiteiten.

de in de vso gehanteerde huurtoeslaggrens was voor de Vereniging van institutionele Beleggers 

in Vastgoed, nederland (iVBn) aanleiding om in april een klacht in te dienen bij eurocommissaris 

Kroes. Volgens de iVBn wordt de commerciële sector daarmee te veel teruggedrongen. 

daarnaast richt de klacht zich op het huurbeleid van het kabinet. de europese commissie zal 

hoogstwaarschijnlijk eerst de nederlandse overheid een standpunt laten bepalen voordat zij aan 

de beoordeling van de klacht toekomt.

in het verslagjaar is in het kader van de europese grondslagen overeenstemming bereikt door de 

eu-landen dat volkshuisvesting een beleidsonderwerp is van de lidstaten zelf.

 

in december deed de raad van state uitspraak in de zaak tussen corporatie servatius en minister 

Vogelaar. het ging om de vraag of servatius woningen mocht bouwen in luik. de raad van state 

heeft geen definitief oordeel uitgesproken, maar somde een aantal zogenaamde prejudiciële 

vragen op die aan het hof van Justitie van de europese gemeenschap zijn voorgelegd. 

het wsw neemt waar dat een aantal corporaties anticipeert op juridische scheiding van 

vermogen. enerzijds omdat zij hun organisatie ‘Brussel-proof’ willen inrichten, anderzijds omdat 

niet-borgbare activiteiten zich moeilijk laten financieren binnen een toegelaten instelling met 

wsw-borging.
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RechtSVoRm maatSchaPPelijke ondeRneming / toezicht
de minister van Justitie is in het verslagjaar een consultatie begonnen over de rechtsvorm 

van de ‘maatschappelijke onderneming’. de gedachte hierbij is dat sterke interne governance 

(gedeeltelijk) de plaats kan innemen van centraal overheidstoezicht. gedacht wordt aan een 

rechtsvorm waarbij een ‘raad van belanghebbenden’ belangrijke bevoegdheden krijgt, en waarbij het 

vermogen van de onderneming gealloceerd blijft aan de doelstelling van de onderneming. in het 

onderhandelaarsakkoord tussen minister Vogelaar en aedes is afgesproken dat zal worden bezien 

hoe deze rechtsvorm kan worden ingepast in een nieuwe structuur van het toezicht op corporaties.

inVeSteRingSgRenS VooR BoRging
de lijst met activa die het wsw mag borgen is in 2007 door de achtervangers niet uitgebreid met 

nieuwe specifieke activa.

ook over de € 200.000-grens is in het verslagjaar uitgebreid gesproken. door de stijging van 

grond- en bouwkosten wordt deze grens steeds meer door deelnemers als knellend ervaren. 

ook de aansluiting op de partiële (vso) en inmiddels integrale belastingplicht, waarbij de 

huurtoeslaggrens wordt gehanteerd, werd besproken.

Verder heeft het wsw meermalen met de achtervangers gesproken over de 

borgingsmogelijkheden van maatschappelijk vastgoed in bezit van woningcorporaties. Zowel bij 

de overheid als bij de corporaties zelf is veel belangstelling om de sector daarbij een grote rol te 

laten vervullen.
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Interne organisatie

de veranderingen die hun stempel in het jaar 2007 op de wsw-organisatie drukten, vloeiden 

vooral voort uit de afronding van het project Back to the Future (BttF) en het credo ‘afmaken 

waaraan we zijn begonnen’ met de organisatievisie voor ogen. Zo werd de topstructuur van het 

wsw aangepast en werden de kernactiviteiten verbreed met de nieuwe afdeling Kapitaalmarkt. 

Verder is het cultuurtraject afgerond en zijn de automatiseringswijzigingen overgedragen van de 

projectorganisatie aan de bestaande organisatie.

afRonding Bt tf-PRojec t
de reorganisatie, die in oktober 2005 van start ging, kan als afgerond worden beschouwd. 

niettemin is het wsw zich bewust dat het in beweging zal blijven. organisatie én medewerkers 

moeten zich immers met de ontwikkelingen en de eisen van de tijd mee blijven ontwikkelen. 

Flexibiliteit stelt een organisatie in staat zich aan te passen als dat nodig is: het wsw is een 

dynamische organisatie en de medewerkers spelen in deze dynamiek hun eigen rol, waarbij het 

wsw de randvoorwaarden zorgvuldig zal blijven invullen.

het managementteam heeft zich zeer positief uitgesproken over de betrokkenheid en inzet van 

alle collega’s in wat toch weer een voor velen lastig jaar was. de directie heeft uit erkentelijkheid 

hiervoor een collectieve bonus toegekend aan alle vaste medewerkers. 

nieuWe automatiSeRing Volledig oPeRationeel
het automatiseringssysteem Bis heeft plaatsgemaakt voor nieuwe standaardpakketten. deze zijn 

inmiddels volledig in gebruik, na een ruime periode van ‘schaduwadministratie’ in beide systemen 

tegelijk. sinds 1 juli heeft de nieuwe automatisering de kernprocessen van het wsw volledig 

ondersteund, met workflow en documentmanagement als de nieuwe dragers van alle processen. 

de overgang, conversie en processen zijn extern geaudit en voldoende beoordeeld. het wsw 

kan zich nu richten op het verder verbeteren van de kwaliteit van zijn dienstverlening, waarin een 

belangrijke rol is weggelegd voor de ‘klantportals’ die corporaties toegang geven tot hun ‘eigen’ 

gegevens en tot online communicatie met het wsw.

eValuatie en VeRlenging Sociaal Plan
de reorganisatie BttF en het sociaal plan 2005 zijn samen met de or en de bonden geëvalueerd. 

in gezamenlijk overleg is het sociaal plan verlengd tot 1 maart 2007. ook eensluidend was 

de conclusie dat BttF na de laatste overgang van de automatisering als afgerond kon worden 

beschouwd, en de tevredenheid over de werking die het sociaal plan heeft gehad op de gevolgen 

van de reorganisatie.

cultuuRtRa jec t

Medewerkersbelevingsonderzoek (MBO)

de respons op de ‘nulmeting’ van de wsw-waarden, eind 2006, heeft tot verschillende afspraken 

voor verbetering geleid. ook is afgesproken een structureel medewerkersbelevingsonderzoek 

te houden, waarin ook de realisatie van de wsw-doelstellingen wordt betrokken. dit periodieke 

medewerkersbelevingsonderzoek (mBo) is in 2007 geïntroduceerd met zeer positieve resultaten: 

met een gemiddelde medewerkerstevredenheid van 7,3 scoorde het wsw ruim boven de 

benchmark. het onderzoek zal jaarlijks worden herhaald, met bespreking en evaluatie van de 
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uitkomsten in een klankbordgroep. de resultaten van het mBo krijgen in de pdca-cyclus (plan, do, 

check, act) een vervolg in de vorm van verbeteracties, afdelingsplanningen en resultaatafspraken.

Managementteam op cursus

in het kader van de nieuwe missie en organisatievisie 2008 is het managementteam in 2007 

gestart met het leiderschapsprogramma. de mt-leden doorlopen dit programma tot aan 

de zomer van 2008, met onder meer trainingen over thema’s als leiderschap, leerdoelen, 

managementvaardigheden en eigen leiderschapsstijl.

Project Huisvesting van start

een huisvestingsonderzoek onder medewerkers van het wsw wijst uit dat het huidige gebouw 

Borgstede in huizen te groot is, niet efficiënt in gebruik en ook onvoldoende beantwoordt aan 

de wensen van de gebruikers. op grond hiervan heeft het wsw besloten uit te zien naar nieuwe 

huisvesting. het mt heeft al een aantal uitgangspunten geformuleerd: zo moet de nieuwe 

huisvesting, maar ook de zoektocht hiernaar, cultuurversterkend werken. Bijzonder verheugend is dat 

ongeveer de helft van alle medewerkers zich aanmeldde om deel te nemen aan de klankbordgroep. 

het project huisvesting is in januari 2008 met deze klankbordgroep van start gegaan.

oRganiSatieStRuc tuuR

Organigram per 31 december 2007 (volgens formatieplan: 34,2 fte)

Team Kapitaalmarkt geïnstalleerd

per 1 oktober 2007 is bij het wsw het team Kapitaalmarkt geïnstalleerd. deze nieuwe afdeling 

is verantwoordelijk voor het relatiemanagement met geldverstrekkers en andere financiële 

marktpartijen, en voor het organiseren van samenwerking (onder meer bundeling) tussen 

corporaties op het gebied van treasury. Verder initieert en faciliteert de afdeling Kapitaalmarkt 

initiatieven tot ontwikkeling van financieringsstructuren voor corporaties, en draagt 

verantwoordelijkheid voor de back office van het wsw. 

Functies vervallen voor ‘platte’ organisatie

de posities van manager nrV (nationaal register Volkshuisvestingsinstellingen) en hoofd Facilitaire 

dienst zijn vervallen. Vertrek van de functiehouders bood gelegenheid deze tussenlaag van 

leidinggevenden via natuurlijk verloop te laten vervallen. de vacatures zijn niet opgevuld en met 

P&O en Bedrijfsondersteuning,
NRV en Receptie (6,8 fte)

Directie 
(1 fte)

Directiesecretariaat 
(1,6 fte)

Control 
(1 fte)

Beleid en Infobeheer 
(8 fte)

Accounts 
(8,8 fte)

Kapitaalmarkt 
(7 fte)
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de medewerkers zijn nieuwe functieafspraken gemaakt, die bijdragen aan een ‘platte’ organisatie 

met verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de hiërarchie.

Kernorganisatie vraagt om gewijzigde topstructuur

ook de topstructuur van het wsw heeft veranderingen ondergaan als gevolg van de afronding 

van het BttF-project. de omvang van de organisatie was sinds het begin van de reorganisatie 

eind 2005 al drastisch afgenomen. Van een nagenoeg zelfvoorzienende organisatie ontwikkelde 

het wsw zich met succes tot ‘kernorganisatie’. de tweekoppige directie is in 2007 teruggebracht 

tot één algemeen directeur. op mt-niveau is een controller aangetrokken, die een brede 

controlfunctie vervult, maar tevens de directie adviseert en de raad van commissarissen 

zelfstandig informeert.

Doorontwikkeling van het WSW

de directie heeft de or geïnformeerd over de plannen voor de afdelingen accounts en Beleid & 

informatiebeheer, die voortkomen uit de organisatievisie. adviesaanvragen waren eind 2007 in 

voorbereiding. het voornemen is de afdeling accounts op te splitsen in risicomanagement en 

relatiebeheer. ook de afdeling Beleid en informatiebeheer zou in twee gescheiden afdelingen opgaan.

daarnaast heeft het wsw eind 2007 het voornemen geuit om begin 2008 een kwaliteitsmanager 

te benoemen. deze functionaris zal rapporteren aan de directie en verantwoordelijk zijn 

voor het verder ontwikkelen, borgen en optimaliseren van de interne en externe kwaliteit. 

de kwaliteitsmanager zal zich onder meer richten op meer procesgericht werken en op het 

organiseren van periodieke toetsen van de klant- en medewerkerstevredenheid met het inK-

kwaliteitsmanagementmodel als referentiekader.

Interne communicatie

de medewerkers van het wsw ontvangen elke twee weken management nieuws, een uitgave 

van het team communicatie over de besluitvorming van het wsw. management nieuws wordt 

digitaal verzonden aan alle medewerkers. daarnaast verschijnt minimaal eens per kwartaal wsw 

intern, een uitgave met een meer informeel karakter over het wel en wee van het wsw, de 

medewerkers en de personeelsvereniging. daarnaast zorgt de or voor verspreiding van zijn eigen 

mededelingen en notulen.

aRBeidSVooR WaaRden en -omStandigheden

Opleidingen

Jaarlijks wordt een budget beschikbaar gesteld van 4% van de bruto loonsom van het wsw. 

de besteding aan opleiding, training en coaching is tot 3% beperkt gebleven. naast instructieve 

en informatieve sessies in verband met de ingebruikname van nieuwe systemen, heeft het wsw 

ook geïnvesteerd in persoonlijke en teamcoaching en projectmanagement.

Arbo

de risico-inventarisatie en evaluatie (ri&e) die voor 2007 was gepland, heeft nog niet 

plaatsgevonden. deze exercitie krijgt begin 2008 alsnog zijn beslag door een arbeidskundige 

van de arbodienst. ook de jaarlijkse ontruimingsoefening is uitgesteld. de taken van 

preventiemedewerker en arbocoördinator zijn na vertrek van de functiehouder overgenomen 

door de manager Bedrijfsondersteuning.
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Ziekteverzuim verder omlaag

het ziekteverzuim, vorig jaar al laag, daalde in het verslagjaar verder tot gemiddeld 3,76% 

(2006: gemiddeld 3,81%). de gemiddelde verzuimfrequentie over 2007 kwam uit op 1,23. 

de verzuimgegevens geven verder geen aanleiding tot grote zorg, maar worden niettemin 

nauwgezet gevolgd.

Verzuimpercentage in 2006 en 2007 per kwartaal

2006 2007

1e kwartaal 3,64% 5,10%

2e kwartaal 3,94% 4,37%

3e kwartaal 3,36% 2,61%

4e kwartaal 4,33% 2,67%

gemiddeld 3,81% 3,76%

Overleg met de ondernemingsraad

de directie heeft tijdens het verslagjaar eens per zes weken een overlegvergadering gehad met 

de ondernemingsraad. de or ontving in 2007 drie adviesaanvragen: over het voorgenomen 

besluit van de raad van commissarissen over het vertrek van een bestuurslid en het niet opnieuw 

benoemen van een tweede directeur, en over het voorgenomen besluit van de directie om een 

afdeling Kapitaalmarkt te formeren.

Bij het overleg met de or zijn verder de evaluatie van BttF en de verlenging van het sociaal plan 

aan de orde geweest, en de start van de pilot structuur cao. het is de bedoeling met deze pilot 

op ondernemingsniveau met de vakbonden afspraken te maken over arbeidsvoorwaarden. Verder 

kwamen de wijzigingen in het functiehuis van het wsw ter sprake, zoals het vervallen van - en 

toevoegen van nieuwe - functies.
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Externe communicatie en overleg

BijeenkomSten WSW
het wsw organiseerde in september 2007 drie dagbijeenkomsten en een avondbijeenkomst 

voor directeuren en bestuurders van woningcorporaties. diverse onderwerpen kwamen aan bod, 

waaronder de nieuwe werkwijze van het wsw en actuele ontwikkelingen in de sector.

in oktober organiseerde het wsw 22 bijeenkomsten over de nieuwe werkwijze van het wsw 

onder de titel ‘de meerwaarde van minder werk’. Zoals eerder in dit verslag gememoreerd hebben 

de ruim 400 deelnemers deze bijeenkomsten goed gewaardeerd. Financieel managers en 

uitvoerenden, die in hun dagelijks werk met het wsw te maken hebben, werden bijgepraat over 

de wijze waarop het wsw een faciliteringsvolume afgeeft en over de gewijzigde risicomonitoring 

op basis van kasstromen.

communicatiemiddelen WSW

Website

in oktober van het verslagjaar lanceerde het wsw zijn nieuwe website. actuele informatie 

wordt hier doelgroepgericht gepresenteerd. de site is geheel nieuw vormgegeven, bevat meer 

informatie en is volledig up-to-date met ‘dossiers’ over de nieuwe wijze van faciliteren en actuele 

onderwerpen zoals de vennootschapsbelasting en het corporatie-wijkenfonds.

WSW Actueel

wsw actueel is in 2007 twee keer verschenen, in combinatie met de voorlichtingsbijeenkomsten 

in september en oktober.

Gezamenlijke gegevensopvraag

in 2007 heeft het wsw besloten de informatie voor de financiële beoordeling en het toetsen van 

de kredietwaardigheid gezamenlijk met het centraal Fonds Volkshuisvesting op te vragen. deze 

aanpak komt tegemoet aan de wens tot vermindering van administratieve lastendruk. Bovendien 

is de gegevensopvraag vereenvoudigd, doordat waarden en definities van het wsw en het cFV 

gelijk zijn getrokken. corporaties hoeven nu minder verschillende gegevens aan te leveren. 

CorpoData

de gezamenlijke opvraag kreeg in de loop van 2007 gestalte met corpodata: het gezamenlijke 

initiatief van het wsw, het cFV en het ministerie van Vrom-wwi. corpodata is de ‘front office’ 

voor het tweemaal per jaar opvragen van de benodigde prognose- en verantwoordingsinformatie 

bij corporaties. deze hebben op 1 december het eerste opvraagprogramma van corpodata 

ontvangen. de partners die samenwerken in corpodata krijgen alleen beschikking over de 

informatie die ze op basis van regelgeving of overeenkomst mogen opvragen en gebruiken voor 

de door hen vervulde rol.

Ondersteuning opvraag

in december waren er zeven corpodata voorlichtingsbijeenkomsten, waar corporatiemedewerkers 

werden bijgepraat over de nieuwe wijze van opvragen. ook kregen zij een toelichting op de 

invulschermen.
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de communicatie van corpodata verloopt via de website www.corpodata.nl en een digitale 

nieuwsbrief. ook heeft corpodata enkele schriftelijke mailings verstuurd met informatie over de 

gegevensopvraag. gedurende de twee opvraagperioden is tijdens kantooruren een helpdesk 

beschikbaar. 

PaRtneRShiP cRuyff couRtS
in september is het wsw een partnership aangegaan met de Johan cruyff Foundation voor het 

project cruyff courts. het wsw wil zo de cruyff Foundation helpen en ondersteunen om cruyff 

courts te realiseren in wijken en buurten in nederland. het wsw beschouwt de partnership met 

cruyff courts als middel om zijn missie zichtbaar en tastbaar te maken in de praktijk: de cruyff 

courts zijn een moderne variant van het aloude trapveldje en hebben als doel jongeren een 

mogelijkheid te bieden plezierig en veilig te sporten in hun wijk.

Wijziging BoRgStellingSVeRgoeding
per 1 juli heeft het wsw een nieuwe wijze van vergoeding voor borgstelling doorgevoerd. in plaats 

van een vergoeding vooraf over de gehele looptijd van de lening (‘disagio’), ontvangen wsw-

deelnemers voortaan per kwartaal achteraf een factuur over het schuldrestant van de betreffende 

leningen. de deelnemers zijn hierover schriftelijk en via de wsw-website meermalen geïnformeerd 

en hebben ook een praktische uitleg gekregen over de doorgevoerde wijzingen. overigens 

moesten de achtervangers akkoord geven op de nieuwe wijze van vergoeding. Zij deden dat 

nadat ook de ratingbureaus positief waren. ook de deelnemersraad was positief.

oVeRleg me t de BelangRijkSte StakeholdeRS
gewoontegetrouw heeft het wsw in 2007 regelmatig overleg gehad met zijn stakeholders: de 

deelnemers, de achtervangers Vrom en Vng, aedes en het centraal Fonds Volkshuisvesting (cFV).

Deelnemersraad

de deelnemersraad, die het wsw-bestuur gevraagd en ongevraagd van advies dient, is 

in 2007 viermaal bijeengeweest en heeft het bestuur van het wsw geadviseerd over de 

financieringsactiviteiten van het wsw, de wijziging van het disagiostelsel en de invoering van de 

nieuwe systematiek van risicobeoordeling op basis van kasstromen. ook over samenwerking met 

het centraal Fonds over de gezamenlijke gegevensopvraag is geadviseerd.

Achtervangers VROM en VNG

naast het regulier bestuurlijk overleg met de minister van Vrom en vertegenwoordigers  

van de Vng, heeft het wsw in 2007 met beide achtervangers ook meermalen aanvullend  

overleg gevoerd.

Aedes

het wsw heeft in het verslagjaar regelmatig overlegd met aedes, waarvan meermalen op 

directieniveau.

Zowel in de deelnemersraad als tijdens het overleg met de achtervangers en aedes zijn de 

financiële effecten voor de sector van diverse maatregelen ter sprake geweest: de ontwikkelingen 

op fiscaal gebied, de financieringsinitiatieven van het wsw, het nieuwe Faciliteren en herijking van 

de relatie tussen rijk en woningcorporaties.
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de achtervangers stemden in met aanpassing van de statuten waarmee de benoemingsprocedure 

van de raad van commissarissen in lijn is gebracht met de uitgangspunten van good governance, 

zoals bijvoorbeeld aangegeven in de code-tabaksblat. ook gingen zij akkoord met aanpassing van 

de standaardleningsovereenkomst voor invoering van het nieuwe Faciliteren.

Centraal Fonds Volkshuisvesting

in het verslagjaar hebben het wsw en het cFV vijfmaal op directieniveau overlegd. de thema’s 

bij deze besprekingen waren, naast actuele ontwikkelingen in de sector, vooral de herijking 

van de algemene parameters, de gezamenlijke gegevensopvraag, de richtlijnen voor de 

Jaarverslaggeving van woningcorporaties, de vennootschapsbelasting en de financiële positie van 

de monitorcorporaties.

communicatieac tiViteiten 2008
in 2008 zal de externe communicatie meer vorm gaan krijgen. de engelstalige sectie van de  

wsw-website wordt verder aangescherpt, in lijn met de reeds vernieuwde nederlandstalige 

website. naar verwachting zal verder de verschijningsfrequentie van wsw actueel worden 

verhoogd van twee naar vier edities. 
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het wsw heeft te maken met risico’s. risicobeheer is dan ook een essentieel onderdeel van 

het beleid, waarin kaders zijn gesteld voor interne risicobeheersings- en controlemaatregelen. 

de raad van commissarissen evalueert periodiek de relevante risico’s en de getroffen 

beheersingsmaatregelen.

het management van het wsw onderkent relevante risico’s in drie categorieën:
■  kredietrisico;
■  beleggingsrisico;
■  operationeel risico.

om deze risico’s te beperken hanteert het wsw navolgende interne risicobeheersings- en 

controlemaatregelen.

kRedie tRiSico 
‘Het effect op resultaat en vermogen van het WSW als een woningcorporatie zijn verplichtingen niet nakomt’

het wsw heeft de expertise om als borgsteller niet alleen een individuele woningcorporatie 

te beoordelen, maar ook de sector als geheel. in 2007 is het proces van beoordeling van de 

corporaties substantieel gewijzigd. het wsw beoordeelt de ontwikkeling van de financiële 

positie van woningcorporaties voortaan op basis van kasstromen. Voor deze methodiek is 

gekozen om redenen van transparantie: het is als het ware de financiële vertaling van genomen 

beleidsbeslissingen. het nieuwe risicomonitoringssysteem is hiervoor speciaal ontwikkeld.  

met dit systeem wordt ook het bezit van een corporatie gewogen, op basis van kwaliteit van  

de organisatie en marktpositie. 

proces en systematiek omvatten onder meer:
■  kredietwaardigheidstoetsing;
■  continu monitoring op basis van risicoprofiel;
■  reglement van deelneming;
■  richtlijnen, normen en algemene voorwaarden voor borging;
■  interne controle op de systematiek van kredietwaardigheidstoetsing.

het resultaat van deze aanpak is een zeer beperkt kredietrisico. dat het wsw nog nooit is 

aangesproken op de verplichtingen onder een borgstelling, onderstreept dit.

BeleggingSRiSico
‘Het effect op resultaat en vermogen van het WSW als gevolg van fluctuaties op de financiële markten’

door het wsw geborgde leningen bieden geldgevers de garantie van tijdige en volledige 

betaling van rente en aflossing. als een woningcorporatie om welke reden dan ook niet 

aan haar verplichtingen kan voldoen, moet het wsw deze verplichtingen overnemen. het 

belegde vermogen van het wsw fungeert als risicobuffer voor dergelijke gevallen. dit is dus 

geen vrij besteedbaar vermogen, maar een voorziening voor risico’s die voortvloeien uit de 

borgverplichting. deze beleggingen moeten daarom voor een deel zeer liquide zijn, waarbij  

een laag risico prevaleert boven een hoog rendement. 

Risicobeheer
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om het beleggingsrisico te beperken is het beheer van de beleggingsportefeuille uitbesteed: 

aan- en verkoop van vastrentende waarden, herbeleggen van couponrente en aanhouden 

van een (beperkte) positie in liquide middelen. dit vindt uiteraard plaats binnen de door het 

wsw doelbewust vastgestelde grenzen. de vermogensbeheerder rapporteert elk kwartaal en 

overlegt jaarlijks een accountantsverklaring aan het wsw als verantwoording van het gevoerde 

beleggingsbeheer. 

naast de keuze om alleen in vastrentende waarden te beleggen is ook de lehman euro aggregate 

index als benchmark een belangrijk instrument om het beleggingsrisico te beheersen. het 

rendement van deze benchmark is, sinds het wsw zijn beleggingsbeheer heeft uitbesteed, 

gestegen met 1,33%. de wsw-portefeuille noteerde in dezelfde periode een stijging van 1,58%: 

een outperformance met 0,25%.

oPeRationeel RiSico
‘Het effect op resultaat en vermogen van het WSW door ontoereikende interne processen en systemen,

of gebrekkig menselijk handelen’

het wsw heeft risicobeheersings- en controlemaatregelen verankerd op de verschillende 

gebieden die van invloed zijn op operationele risico’s:
■ processen;
■ informatie- en gegevensverwerkende systemen;
■ integriteit en compliance.

de controller rapporteert de uitkomst van dergelijke maatregelen rechtstreeks aan de directeur 

en de raad van commissarissen van het wsw. ook de verbetermaatregelen komen in deze 

rapportage naar voren. een overzicht van de belangrijkste aspecten van de genoemde 

operationele risicogebieden volgt hierna.

 

Processen

om een oordeel te krijgen over de nieuwe bedrijfsprocessen (BttF-project) is in 2007 een 

externe audit verricht. dit is in een vroeg stadium gebeurd, toen nog niet alle processen volledig 

geïmplementeerd waren. aanbevelingen uit de audit zijn gebruikt om de processen op punten 

aan te passen. Belangrijk vervolg op de audit is het vastleggen van de bedrijfsprocessen zoals 

die in de huidige organisatie bestaan. hierbij worden ook de risico’s vastgelegd die in een proces 

omsloten liggen, samen met de beheersings- en controlemaatregelen om deze te reduceren. door 

proceswijzigingen en eventuele risico’s en beheersingsmaatregelen structureel vast te leggen 

wordt de kwaliteit van de processen continu bewaakt. dit is een eerste stap naar een ‘in control 

statement’ om aan te tonen dat het wsw zijn interne beheersing op orde heeft. 

Informatie- en gegevensverwerkende systemen

om storingen in de informatievoorziening te voorkomen investeert het wsw continu in de 

verbetering van zijn systemen. Beveiliging, integratie, beheersbaarheid en continuïteit zijn hierbij 

de kernwoorden. het wsw streeft ernaar de gevolgen van operationele storingen, die toch kunnen 

optreden, zo veel mogelijk te beperken door een overzichtelijke netwerkstructuur, een goede  

ict-organisatie en optimale beveiligingsvoorzieningen. Voor alle relevante hard- en software heeft 

het wsw adequate service- en onderhoudscontracten afgesloten.
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de geautomatiseerde omgeving viel eveneens onder de externe audit. de conversie van de 

leningenadministratie naar het nieuwe geautomatiseerde systeem blijkt uiteindelijk juist en 

volledig te zijn geweest. aanbevelingen voor beveiliging en beheersing zijn overgenomen en  

zijn of worden geïmplementeerd. 

het beheer van de infrastructuur is uitbesteed. er is een sla afgesloten om de continuïteit te 

waarborgen, waardoor het beveiligingsniveau en de betrouwbaarheid verder is verhoogd en de 

risico’s verminderd. de kwaliteit van de informatie- en gegevensverwerkende systemen wordt 

eveneens bewaakt: alle beheersingsmaatregelen hiervoor zijn in de procesbeschrijvingen vastgelegd.

Integriteit en compliance

de reputatie van het wsw als integere instelling is essentieel voor het vertrouwen 

van zijn stakeholders. compliance is dan ook een belangrijk aandachtsgebied in het 

beheersingsinstrumentarium. inmiddels beschikt het wsw over een integriteitscode voor 

personeelsleden, met beschrijving van de normen waaraan iedereen die bij het wsw betrokken is 

zich moet houden. 

het wsw heeft alle taken die samenhangen met compliance ondergebracht bij de controller.  

deze voert de interne controle uit en rapporteert aan de directie en de raad van commissarissen. 

als de controller meent dat de directie niet adequaat op zijn signalen reageert, kan hij zich ook 

direct tot de raad van commissarissen richten. daarnaast bespreekt ook de externe accountant 

zijn bevindingen met de raad van commissarissen.
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de financiële bedrijfsvoering van het wsw is hoofdzakelijk gericht op de lastenkant. immers, de 

inkomsten zijn sterk afhankelijk van factoren die het wsw niet of nauwelijks kan beïnvloeden. 

de opbrengsten disagio en borgstellingsvergoeding zijn rechtstreeks afhankelijk van de 

financieringsvraag van deelnemers, het resultaat van de beleggingen wordt bepaald door 

de rentebewegingen op de kapitaalmarkt en het uitgangspunt in het beleggingsstatuut om 

uitsluitend te beleggen in vastrentende waarden. Belangrijk onderdeel aan de kostenkant zijn de 

personeelslasten. het wsw hanteert de cao woondiensten.

ReSultaat
het resultaat over 2007 bedroeg € 15,9 miljoen (2006: € 16,9 miljoen). de opbrengsten en kosten 

zijn als volgt gespecificeerd:

Resultatenrekening (x € 1.000)
2007 2006

Baten

Bijdrage deelnemers:

■ disagio en borgstellingsvergoeding 13.719 21.528

■ overige opbrengsten 32 14

13.751 21.542

resultaat beleggingen 9.363 1.246

Totaal baten 23.114 22.788

lasten

personeelskosten 3.851 3.797

overige beheers- en administratiekosten 3.519 3.106

Totaal lasten 7.370 6.903

Resultaat voor bijzondere baten & lasten 15.744 15.885

Vrijval reorganisatievoorziening 113 969

Resultaat 15.857 16.854

het resultaat (x € 1.000) is toegevoegd aan:
■ borgstellingsreserve 23.952
■ reserve koersverschillen -/- 8.095.

daarmee bedroeg het eigen vermogen van het wsw ultimo 2007 € 423 miljoen. ultimo 2007 

bedroeg het risicovermogen € 409 miljoen en het garantievermogen € 2.921 miljoen. 

een verdere toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening is te vinden bij  

de jaarrekening.

Financiën WSW
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liquiditeitSPRognoSe 2008-2012
de raming voor de komende jaren staat in de ‘liquiditeitsprognose 2008-2012’. de grafiek 

toont de ontwikkeling van het resultaat van het wsw over de periode 2003 tot en met 2012. 

het geprognosticeerde resultaat over de jaren 2008 tot en met 2012 is gebaseerd op de 

verwachtingen uit de liquiditeitsprognose over deze jaren.

Resultaat WSW over 2003 - 2012
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Slotwoord

in het voorwoord is 2007 omschreven als een zeer turbulent jaar. het is geen gewaagde gok om 

te voorspellen dat het komende jaar zeer bepalend zal zijn voor de inrichting van de nederlandse 

volkshuisvesting en daarmee voor de investeringen in wijken en buurten. 

ook in het komende, wellicht bepalende jaar zal het wsw zijn gericht op het realiseren van 

zijn doelstellingen. het wsw geeft aan deze doelstellingen invulling door het afgeven van 

borgstellingen, door het nauwlettend volgen van ontwikkelingen op de lokale en internationale 

kapitaalmarkt en door te zorgen dat de specifieke financieringsinstrumenten van deelnemers 

en de borgingsmogelijkheden van het wsw goed op elkaar en op de marktontwikkelingen 

aansluiten. de robuuste zekerheidsstructuur van corporaties, wsw en overheid zal zijn waarde 

blijven bewijzen op een in beweging zijnde kapitaalmarkt. 

het wsw dankt alle partijen voor de samenwerking in het afgelopen jaar en ziet mede door die 

samenwerking de toekomst met vertrouwen tegemoet.

Roland van der Post
algemeen directeur
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BeStuuR
op 31 december 2007 was de samenstelling van het bestuur als volgt:
■ de heer drs. r.l. van der post, algemeen directeur
■ de heer drs. J.w.m. oostveen, directeur.

BeloningSStRuc tuuR BeStuuR/diRec tie
de beloning van het bestuur is opgebouwd uit een aantal componenten. in aanvulling op het 

reguliere primaire jaarsalaris wordt een variabele beloning van 10% uitgekeerd. deze beloning kan 

naar boven en naar beneden variëren afhankelijk van het functioneren van het bestuur. daarnaast 

zijn in de structuur een aantal secundaire voorwaarden opgenomen.

de raad van commissarissen beoordeelt jaarlijks het functioneren van het bestuur en stelt op basis 

daarvan de uiteindelijke hoogte van de variabele beloning vast. Bij de beoordeling worden de 

gesprekken met de ondernemingsraad en de controller betrokken. ook de ontvangen rapportages 

van beide rating agencies zijn bij de beoordeling van grote waarde. de raad heeft de resultaten van 

het medewerkersbelevingsonderzoek eveneens in de beoordeling laten meewegen. 

 

Voor 2007 is de variabele beloning vastgesteld op 10%.

de wijze van beoordelen is door de raad onderling en met het bestuur nader besproken. het 

kader waarin en het proces waarlangs deze beoordeling plaatsvindt, zal worden aangepast. 

daardoor ontstaat er een beter evenwicht tussen het beoordelen van concrete jaarafspraken 

(bestuurscontract) en het in algemene zin correct besturen van de organisatie.

Primaire arbeidsvoorwaarden 2007

de salarissen zijn mede gebaseerd op de in de sector volkshuisvesting gehanteerde schalen voor 

directeur-bestuurders.

Salarissen directie WSW (in €)

2007 2006

Algemeen directeur

Bruto jaarsalaris incl. vakantiegeld 174.356 171.163

Variabele beloning 15.936 18.704

totaal salaris algemeen directeur 190.292  189.867

Directeur

Bruto jaarsalaris incl. vakantiegeld 138.449 136.700

totaal salaris directeur 138.449 136.700

Totaal kosten directie 328.741 326.567

Secundaire arbeidsvoorwaarden

de secundaire arbeidsvoorwaarden van de directie zijn conform de cao woondiensten  

(aantal vakantiedagen, bijzonder verlof, vergoeding ziektekostenpremie en dergelijke). de 

premie ouderdomspensioen is voor de algemeen directeur eveneens conform cao. de premie 

ouderdomspensioen voor de directeur is volledig voor rekening van het wsw. Beide bestuursleden 

Bestuur, Raad van Commissarissen, 
 Deelnemersraad en Commissie van Advies
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ontvangen een maandelijkse kostenvergoeding van € 170. Bij de kosten van de directie is tevens 

een leaseauto inbegrepen.

met de heer oostveen is een bruto ontslagvergoeding overeengekomen van € 100.000.

Raad Van commiSSaRiSSen
op 31 december 2007 was de samenstelling van de raad van commissarissen als volgt:
■ de heer drs. m.p.a. van dam, voorzitter
■ de heer mr. w.d. van leeuwen, vice-voorzitter
■ de heer prof. dr. a.w.a. Boot
■ mevrouw drs. a. van gorsel
■ de heer mr. h.w. van heuven.

Vergoedingen Raad van Commissarissen in 2007 (in €)

per Jaar waarVan onKostenVergoeding

Voorzitter 25.065 1.500

Vice-voorzitter 12.583 1.000

lid 8.930 500

de vergoedingen voor 2008 zullen bestaan uit bovenstaande bedragen plus de initiële 

loonontwikkeling conform de cao woondiensten.

func tieS en neVenBe tRekkingen Raad Van commiSSaRiSSen

dRS. m.P.a. Van dam
naast het voorzitterschap van de raad van commissarissen van het wsw vervult de heer Van dam 

geen andere bestuursfuncties. de heer Van dam vervult geen vaste nevenfuncties. wel verricht hij 

werkzaamheden op freelancebasis, onder meer voor de Volkskrant en als dagvoorzitter op congressen.

mR. W.d. Van leeuWen
Hoofdfunctie

Voorzitter van aedes, de branchevereniging van woningcorporaties. de heer Van leeuwen is 

vanuit deze hoedanigheid vice-voorzitter van de raad van commissarissen van het wsw. aan zijn 

hoofdfunctie zijn tevens diverse bestuurlijke functies verbonden. Zo is de heer Van leeuwen:
■ lid van het executive committee cecodhas
■ secretaris/penningmeester van het Bestuur Fonds werken aan wonen
■ Voorzitter van de raad van toezicht van woonenergie
■ lid van het algemeen Bestuur stichting Forum voor stedelijke Vernieuwing
■ Voorzitter netwerk toekomst maatschappelijke ondernemingen (ntmo).

Nevenfuncties
■ Voorzitter raad van toezicht van de stichting thuiszorg midden-gelderland
■ Bestuurslid Federatie opvang
■ lid maatschappelijke adviesraad (Vo-raad)
■ Voorzitter raad van toezicht po-raad (primair onderwijs)
■ adviseur psoriasis Vereniging nederland.
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mR. h.W. Van heuVen
Hoofdfunctie

directeur van aedes, de branchevereniging van woningcorporaties. Vanuit deze hoedanigheid is 

de heer Van heuven tevens bestuurslid respectievelijk commissaris bij de met aedes verbonden 

rechtspersonen digh en wiF en lid van de algemene Vergadering van aandeelhouders van 

woonquest. ook een bestuursfunctie bij stichting pensioenfonds woningcorporaties/sVw komt 

voort uit zijn hoofdfunctie.

Nevenfuncties
■ Bestuurslid stichting hart voor Zuid
■ lid raad van toezicht cardea Jeugdhulpverlening
■  lid van het curatorium van de leergang governance van zelfstandige uitvoeringsorganisaties en 

maatschappelijke ondernemingen (goV) van de nederlandse school voor openbaar Bestuur.

PRof. dR. a.W.a. Boot
Hoofdfunctie

hoogleraar corporate Finance en Financiële markten aan de universiteit van amsterdam.

Nevenfuncties
■ plaatsvervangend Kroonlid van de sociaal economische raad (ser)
■ lid van de Bankraad (dnB)
■ lid raad van commissarissen optiver holding n.V.
■ director amsterdam center for corporate Finance.

meVRouW dRS. a. Van goRSel
Hoofdfunctie
■ directeur/bestuurder publicspirit (werving & selectiebureau) tot 1 januari 2008 
■ directeur Bmc vanaf 1 september 2007.

Nevenfuncties
■ Voorzitter raad van commissarissen waterweg wonen tot 1 juli 2007
■ lid Bestuur Vtw tot 1 november 2007
■ Voorzitter raad van commissarissen stichting de hoven vanaf 1 december 2007
■ lid partijbestuur pvda vanaf 1 oktober 2007.

dRS. j.g.i .m. ReijRink
Hoofdfunctie

de heer reijrink is per 1 januari 2008 lid van de raad van commissarissen. hij komt daarmee in de 

plaats van de heer h.w. van heuven.

Nevenfuncties
■  lid raad van commissarissen Kunst en cultuur pensioen- en levensverzekering maatschappij nV
■ lid raad van commissarissen sociale regelingen Kunst en cultuur BV
■ Voorzitter raad van toezicht stichting theaterfestival Boulevard
■ Voorzitter raad van toezicht stichting Bosse nova.
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deelnemeRSRaad

samenstelling van de deelnemersraad per 31 december 2007:
■ de heer drs. l.a. Bosveld woonmaatschappij, hoofddorp
■ mevrouw drs. a.a.J.m. corsmit Zorgvoorwonen, sprundel
■ de heer drs. m.r.a. derks stichting studenten huisvesting, nijmegen
■ de heer g. de heide rc woonbron, rotterdam
■ de heer p.K. hillenga stichting de huismeesters, groningen
■ de heer drs. w.J. van lokven woonmaatschappij maasland, ravenstein
■ de heer d. mol de woonplaats, enschede
■ de heer n.t.J. overdevest ra algemene woningbouw Vereniging, amsterdam
■ de heer drs. a.c. pureveen ra alliantie, huizen
■ de heer drs. t. streppel wonen Breburg, tilburg
■ de heer c.J.J. strik talis woondiensten, nijmegen
■ de heer drs. h.l.m. van tilburg ra woningstichting Venlo-Blerick
■ de heer a. troost woonzorg, amsterdam
■ de heer ing. mr. a.m. Zopfi wassenaarsche Bouwstichting, wassenaar.

Volgens het rooster van aftreden zijn per 1 juli 2007 de volgende leden afgetreden:
■ de heer drs. r. Bakker st. woonwaard noord-Kennemerland, alkmaar
■ de heer drs. p.l. Bregman stichting nijestee, groningen
■ de heer J.J. Kloet stichting castria wonen, sint-maartensdijk
■ de heer J.m. oostveen woningstichting de maashoek, puttershoek
■ de heer a.J.m. timmermans aa wonen limburg, roermond
■ de heer ir. J.J. westra cires, oosterhout
■ de heer t.g.a. woertman ra re mitros wonen, utrecht.

de volgende leden zijn in 2007 teruggetreden: 
■ de heer ing. w.h. Boerstoel almelose woningstichting Beter wonen, almelo
■ de heer h. de Vries woningstichting weststellingwerf, wolvega.

commiSSie Van adVieS

samenstelling van de commissie van advies per 31 december 2007:
■ de heer prof. drs. a.p. Buur, voorzitter
■ de heer prof. drs. J.a.m. oonincx, lid
■ de heer J.h. ubas, lid.

Vergoedingen Commissie van Advies in 2007 (in €)

Vergoeding

Voorzitter 6.921

lid 4.627
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Jaarrekening 2007



5 2

31-12-2007 31-12-2006

actiVa

Vaste activa 1.662 1.379

effecten 403.798 371.396

debiteuren 530 618

transitorische activa 9.567 8.885

liquide middelen 8.703 27.125

Totaal 424.260 409.403

passiVa

eigen vermogen 423.285 407.428

crediteuren 352 333

transitorische passiva 623 1.642

Totaal 424.260 409.403

Balans per 31 december 2007 (x € 1.000)
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2007 2006

Baten

opbrengsten disagio en borgstellingsvergoeding 13.719 21.528

overige opbrengsten 32 14

13.751 21.542

resultaat beleggingen 9.363 1.246

Totaal baten 23.114 22.788

lasten

personeelskosten 3.851 3.797

Kosten toezichthoudende en adviserende organen 96 83

huisvestingskosten 719 720

algemene kosten 2.704 2.303

Totaal lasten 7.370 6.903

Vaststelling resultaat

totaal baten 23.114 22.788

totaal lasten 7.370 6.903

resultaat voor bijzondere baten & lasten 15.744 15.885

Vrijval reorganisatievoorziening 113 969

Resultaat 15.857 16.854

Verdeling resultaat ten gunste van:

Borgstellingsreserve 23.952 32.538

algemene reserve 0 0

reserve koersverschillen -/- 8.095 -/- 15.684

Resultaat 15.857 16.854

Resultatenrekening 2007 (x € 1.000)
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GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING

algemeen
de activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij hierna anders vermeld.

VaSte ac tiVa
de vaste activa zijn gewaardeerd tegen de aanschafprijs onder aftrek van lineaire afschrijving 

gebaseerd op de economische levensduur.

effec ten
de effecten zijn gewaardeerd tegen de op de balansdatum geldende beurswaarde. mutaties als 

gevolg van niet-gerealiseerde herwaarderingen van effecten zijn in de resultatenrekening verwerkt. 

de onder effecten opgenomen onderhandse lening is gewaardeerd tegen nominale waarde.

BoRgStellingSReSeR Ve
de borgstellingsreserve wordt gevormd uit de bestemming van het resultaat. de reserve dient 

ter dekking voor mogelijke toekomstige aanspraken door derden uit hoofde van de afgesloten 

borgtochtovereenkomsten.

algemene ReSeR Ve
deze reserve is voor onvoorziene uitgaven binnen het werkapparaat van wsw.

ReSeR Ve koeRSVeRSchillen
de reserve koersverschillen wordt gevormd voor de ongerealiseerde koersverschillen van de 

effecten per verslagdatum. de mutatie in de ongerealiseerde koersverschillen wordt via de 

resultaatverdeling ten gunste of ten laste van deze reserve gebracht.

Toelichting
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GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

oPBRengSten diSagio en BoRgStellingSVeRgoeding
Voor borgstellingsovereenkomsten tot 1 juli 2007 was eenmalig disagio verschuldigd bij 

ondertekening van de borgtochtovereenkomst. dit disagio bedroeg:
■ voor deelnemers in tariefgroep i, voor het gehele jaar: 0,3%, 0,5% en 0,6%;
■ voor deelnemers in tariefgroep ii, voor het gehele jaar: 0,25%, 0,3% en 0,4%.

daarnaast was voor leningen met een looptijd langer dan 20 jaar een aanvullend disagio 

verschuldigd bij aanvang van het 21e jaar. aangezien er geen terugbetalingsverplichting bestond 

in het kader van de continuïteitsgedachte van de activiteiten van het wsw werden de volledige 

disagio-opbrengsten op stortingsdatum als bate gerealiseerd.

Vanaf 1 juli 2007 is geen disagiovergoeding meer verschuldigd maar wordt per kwartaal een 

borgstellingsvergoeding in rekening gebracht over het actuele schuldrestant van de lening. 

de borgstellingsvergoeding per kwartaal bedraagt € 69 per € 1 miljoen aan schuldrestant. de 

borgstellingsvergoeding wordt per kwartaal gefactureerd en als bate verantwoord. doordat 

over geborgde leningen onder het regime van voor 1 juli 2007 geen borgstellingsvergoeding in 

rekening wordt gebracht, zullen de totale baten uit disagio/borgstellingsvergoeding de komende 

jaren lager zijn dan mag worden verwacht op basis van het uitstaande leningensaldo en de oude 

systematiek. 

laSten
de lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. dit betreft alle 

kosten van het wsw onder aftrek van aan derden doorbelaste kosten. 
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VaSte ac tiVa

Pand Borgstede I

het pand wordt lineair afgeschreven in 14 jaar.

de investeringen in het plaatsen van een koelplafond en het plaatsen van een personen-

liftinstallatie worden in 12 jaar afgeschreven. de investering in de verbouwing van het 

bedrijfsrestaurant wordt in 5 jaar afgeschreven.

Kantooruitrusting

dit betreft kantoorinventaris en automatisering.

Voor de afschrijving van deze activa worden de volgende afschrijvingstermijnen gehanteerd:
■ inventaris:  3-5 jaar
■ automatisering:

	 •	hardware:		 3	jaar

	 •	software:		 3	jaar

het verloop van de vaste activa is als volgt weer te geven:

pand 
Borgstede i inVentaris

auto-
matisering totaal

inVesteringen

cumulatieve aanschafwaarde:

■ tot en met 31 december 2006 2.228 225 1.176 3.629

■ in 2007  0  0  753  753

Totaal cumulatieve aanschafwaarde
per 31 december 2007 2.228 225 1.929 4.382

aFschriJVingen

cumulatieve afschrijving:

■ tot en met 31 december 2006 1.565 189 495 2.250

■ in 2007 175  22  273  470

Totaal cumulatieve afschrijving
per 31 december 2007 1.740 211 768 2.720

Boekwaarde per 31 december 2007 488 14 1.161 1.662

Boekwaarde per 31 december 2006 663 36 681 1.379

Toelichting op de balans (x € 1.000)
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effec ten

Balanswaarde effecten

het verloop van de effectenportefeuille is als volgt:

2007 2006

Stand per 1 januari 371.396 380.122

mutatie in ongerealiseerde koersverschillen in de verslagperiode -/- 8.095 -/- 15.684

gerealiseerde koersverschillen in de verslagperiode -/- 108 -/- 398

aangekochte obligaties, medium term notes en onderhandse leningen 69.044 52.569

432.237 416.609

mutatie door uitloting en verkoop effecten -/- 28.439 -/- 45.213

Stand per 31 december 403.798 371.396

samenstelling van de effectenportefeuille per 31 december 2007:

nominale 
waarde Beurswaarde

obligaties 406.888 401.648

onderhandse leningen 2.150 2.150

Totaal per 31 december 2007 409.038 403.798

Totaal per 31 december 2006 367.126 371.396

indeling van de effectenportefeuille per 31 december 2007:

indeling naar rating op basis van de beurswaarde van de beleggingen:

rating Beurswaarde Verdeling in %

aaa 284.823 70,9

aa+ 33.011 8,2

aa 40.014 10,0

aa- 43.800 10,9
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indeling naar looptijd van de belegging:

Van/tot in Jaren  Verdeling in %  BenchmarK1)

Verschil t.o.V. 
BenchmarK

0-3 35,68 27,04  8,64

3-5 17,49 20,94 -/- 3,45

5-7 15,64 15,32 0,32

7-10 11,99 18,42 -/- 6,43

10 en hoger 19,20 18,28 0,92

1) Als benchmark voor de performancemeting van het gevoerde beheer dienen vanaf 2004 de Lehman AAA- en AA-index.

de performancemeting van de gehanteerde benchmark over de periode 1 januari 2007 tot en 

met 31 december 2007 bedraagt 1,33%. de meting van de portefeuille van het wsw over dezelfde 

periode bedraagt 1,58% (2006: respectievelijk -/- 0,14% en -/- 0,22%). de effectenportefeuille van 

het wsw is samengesteld conform het beleggingsstatuut dat voor wsw geldt, waarbij rekening is 

gehouden met de mogelijkheid om de belegging weer snel in liquide vorm te krijgen.

deBiteuRen 
31-12-2007 31-12-2006

disagio getekende leningen met stortingsdatum

voor balansdatum en borgstellingsvergoeding 509 579

doorbelaste kosten aan derden 21 39

Saldo 530 618

tRanSitoRiSche ac tiVa
31-12-2007 31-12-2006

overlopende intrest  9.564 8.779

diversen  3 106

Saldo 9.567 8.885

liquide middelen
31-12-2007 31-12-2006

Tegoeden bij bancaire instellingen en kas 8.703 27.125

de liquide middelen staan ter vrije beschikking
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eigen VeRmogen
31-12-2007 31-12-2006

het eigen vermogen bestaat uit:

Borgstellingsreserve 422.402 398.450

algemene reserve 7.500 7.500

reserve koersverschillen -/- 6.617  1.478

Totaal 423.285 407.428

2007 2006

BorgstellingsreserVe

saldo per 1 januari 398.450 365.912

winstverdeling  23.952  32.538

Saldo per 31 december 422.402 398.450

algemene reserVe

saldo per 1 januari 7.500 7.500

winstverdeling 0 0

Saldo per 31 december 7.500 7.500

reserVe KoersVerschillen

saldo per 1 januari 1.478 17.162

mutatie door herwaardering in verband met effectenportefeuille -/- 8.095 -/- 15.684

Saldo per 31 december -/- 6.617 1.478

tRanSitoRiSche PaSSiVa
2007 2006

nog te betalen kosten 623 1.370

nog te betalen kosten voor reorganisatie 0 257

Vooruitontvangen disagio’s waarvan de lening nog niet is getekend 0 15

Saldo per 31 december 623 1.642

nie t uit de BalanS Blijkende VeRPlichtingen
de jaarlijkse verplichtingen voortvloeiend uit huur- en leasecontracten bedragen per balansdatum 

€ 0,7 miljoen. het faciliteringsvolume (maximale bedrag aan externe financiering voor drie jaar) 

waarvoor het wsw bereid is borg te staan, is € 20,3 miljard voor de periode 2007-2009. het totaal 

geborgd vermogen per 31 december 2007 is € 64,9 miljard (2006: € 59,7 miljard).

momenteel loopt er een discussie tussen de Belastingdienst en het wsw over een eventuele 

belastingplicht. de Belastingdienst heeft aangegeven dat zij van mening is dat het wsw 

belastingplichtig is voor de vennootschapsbelasting en dat zij aangiftebiljetten zal uitreiken voor 

de periode vanaf 2002. de belastingplicht wordt door het wsw betwist. Bij het opstellen van de 

jaarrekening is geen rekening gehouden met een eventuele belastingplicht.
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BATEN

oPBRengSten diSagio en BoRgStellingSVeRgoeding
het disagio heeft betrekking op de vóór 1 juli 2007 ondertekende borgtochtovereenkomsten, 

behorende bij leningsovereenkomsten met een stortingsdatum in het boekjaar. in 2007 is er € 13,7 

miljoen disagio ontvangen (2006: € 21,5 miljoen). 

Voor de ná 1 juli 2007 ondertekende leningsovereenkomsten is er € 0,5 miljoen 

borgstellingsvergoeding ontvangen. 

oVeRige oPBRengSten
de overige opbrengsten bestaan uit de registratiebijdragen voor nieuwe deelnemers en de 

opbrengsten uit herbeoordeling voor die deelnemers die geen gebruik hebben gemaakt van de 

borgfaciliteiten van het wsw. in totaal zijn deze opbrengsten € 32.000 (2006: 14.000).

ReSultaat Beleggingen
het behaalde resultaat beleggingen is als volgt samengesteld:

2007 2006

rente Beleggingen

effecten 16.366 16.984

Bankrekeningen 1.200  344

Totaal rente beleggingen  17.566 17.328

Koersresultaat Beleggingen

■ Verkoopresultaat in het boekjaar -/- 108 -/- 398

■ resultaat door herwaardering effecten -/- 8.095  -/- 15.684

Totaal resultaat beleggingen 9.363 1.246

LASTEN

PeRSoneelSkoSten
de personeelskosten zijn als volgt samengesteld:

2007 2006

eigen personeel 2.990 3.231

ingehuurd van derden 861 566

Totaal personeelskosten 3.851 3.797

per 31 december 2007 zijn bij het wsw 35 personeelsleden in dienst. dit is een daling ten opzichte 

van het aantal op 31 december 2006 (39 personeelsleden). het aantal fte’s per 31 december 2007 

bedraagt 30,9. dit is eveneens een afname ten opzichte van 31 december 2006 (34,2 fte’s).

de in de personeelskosten opgenomen kosten van het bestuur van het wsw bedragen € 575.000 

(2006: € 482.000).

Toelichting op de resultatenrekening (x € 1.000)
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koSten toezichthoudende en adViSeRende oRganen

2007 2006

Vergoeding leden raad van commissarissen 65 61

Vergoeding leden deelnemersraad 6 3

Vergoeding leden commissie van advies 16 18

overige kosten  9  1

Totaal 96 83

algemene koSten
2007 2006

Kosten automatisering 680 317

Kosten rating, adviseurs en accountant 301 161

Kosten beleggingen 367 380

Kosten voorlichting en documentatie 339 89

projectkosten 649 1.192

overige algemene kosten 368 164

Totaal 2.704 2.303

het in de projectkosten opgenomen project Back to the Future (BttF) - vernieuwing van alle 

werkprocessen en vervanging van onze geautomatiseerde systemen - is in 2007 afgerond. 

dit geldt ook voor de projecten Focus op Financiering (FoF) en het nieuwe Faciliteren (hnF). 

de daarvoor in aanmerking komende kosten worden geactiveerd en afgeschreven. het deel dat 

daarvoor niet in aanmerking komt is als projectkosten verantwoord.

aanSPRaken WegenS BoRgStelling
het wsw is in het jaar 2007, evenals in voorgaande jaren, niet aangesproken wegens verleende 

borgstellingen. ook zijn geen mogelijke claims bekend.

huizen, 19 maart 2008 

 

drs. R.l. van der Post 
algemeen directeur
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aan: stichting waarborgfonds sociale woningbouw

oPdRacht
wij hebben de in dit verslag op pagina 51 tot en met 61 opgenomen jaarrekening 2007 van 

stichting waarborgfonds sociale woningbouw te huizen bestaande uit de balans per  

31 december 2007 en de winst- en verliesrekening over 2007 met de toelichting gecontroleerd.  

de jaarrekening is opgemaakt onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de stichting.  

het is onze verantwoordelijkheid een accountantsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.

WeRk zaamheden 
wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met nederlands recht. 

dienovereenkomstig dienen wij onze controle zodanig te plannen en uit te voeren dat een 

redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel 

belang bevat. een controle omvat onder meer een onderzoek door middel van deelwaarnemingen 

van informatie ter onderbouwing van de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. tevens 

omvat een controle een beoordeling van de grondslagen voor financiële verslaggeving die bij het 

opmaken van de jaarrekening zijn toegepast en van belangrijke schattingen die het bestuur van de 

stichting daarbij heeft gemaakt, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. 

wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als 

basis voor ons oordeel.

ooRdeel 
naar ons oordeel is de jaarrekening 2007 van stichting waarborgfonds sociale woningbouw, 

in alle van materieel belang zijnde aspecten, opgemaakt in overeenstemming met de door de 

stichting gekozen en beschreven grondslagen, zoals uiteengezet op pagina 54 en 55 van de 

toelichting van de jaarrekening. 

utrecht, 19 maart 2008

Kpmg accountants n.V.

P.l.a. langeveldt Ra

Accountantsverklaring
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Liquiditeitsprognose 2008-2012
hierbij biedt het wsw u zijn liquiditeitsprognose aan voor de jaren 2008 tot en met 2012. 

het wsw voldoet hiermee aan zijn overeenkomst met het rijk om jaarlijks een liquiditeitsprognose 

te overleggen voor de komende vijf jaar.



6 6

zekeRheidSStRuc tuuR
de stichting waarborgfonds sociale woningbouw (het wsw) is onderdeel van de 

zekerheidsstructuur voor de nederlandse volkshuisvesting. die structuur heeft als doel zekerheden 

te bieden voor de financiering aan toegelaten instellingen, verder te noemen ‘woningcorporaties’. 

samengevat bestaat de zekerheidsstructuur uit de volgende onderdelen:
■ het eigen vermogen van de woningcorporatie;
■ de mogelijkheden van het centraal Fonds Volkshuisvesting (cFV);
■ het vermogen van het wsw, inclusief door deelnemers aan te houden obligo’s;
■ de achtervanggaranties door het rijk en de betrokken gemeenten.

woningcorporaties kunnen het wsw verzoeken borg te staan voor de financiering van hun 

activa. door een positieve hypotheekverklaring ten gunste van het wsw dienen de activa als 

onderpand voor de borgstelling. gedurende de exploitatieperiode van de activa, garandeert het 

wsw de dienst van de lening van de betreffende financiering. daarmee is niet alleen de hoofdsom 

gegarandeerd, maar is tevens het eventuele herbeleggingsrisico voor de geldgever afgedekt.

de achtervangpositie van rijk en betrokken gemeente bestaat uit een onherroepelijke 

overeenkomst tot het verstrekken van renteloze leningen, mocht de vermogenspositie van het 

wsw dalen onder een vastgelegd minimum ten opzichte van het totaal gegarandeerd vermogen.

op basis van de vermogenspositie van de woningcorporaties, het vermogen van het wsw en de 

achtervang van rijk en gemeenten is aan het wsw de hoogst mogelijke credit rating toegekend 

door moody’s investors services (aaa) en standard & poor’s (aaa). de sector woningcorporaties 

heeft een ‘outlook stable’.

RiSicoBeheeRSing en faciliteRing
het wsw streeft een optimale facilitering van deelnemers na. dit betekent dat alle 

financieringswensen worden afgezet tegen de kaders die ervoor zijn. Zo nodig en wanneer 

de corporatie het risico kan dragen, overlegt het wsw met stakeholders over mogelijke 

uitbreidingen van faciliteiten of verlaging van drempels. daarnaast streeft het wsw naar minimale 

administratieve en bureaucratische verplichtingen/handelingen om borgstellingen af te geven.

de mate waarin de individuele deelnemer wordt gefaciliteerd, hangt af van de uitkomsten van 

de kredietbeoordeling. deze is gebaseerd op een adequaat systeem van risicobeheersing. 

dit is een early-warning systeem gericht op de solvabiliteits- en liquiditeitspositie en mogelijke 

ontwikkelingen daarin:
■  allereerst heeft het wsw-bestuur regels en richtlijnen geformuleerd om de kredietwaardigheid 

te beoordelen. 
■  de wsw-medewerkers bediscussiëren zo nodig planontwikkelingen en beleidsvoornemens bij 

corporaties op basis van deze regels/richtlijnen.
■  wsw-medewerkers maken een beoordeling op grond van de financiële positie, van 

beleidsvoornemens in relatie tot de (regionale) woningmarkt en van de mate waarin de 

organisatie adequaat reageert.
■  het wsw maakt (maatwerk)afspraken voor de facilitering op basis van deze onderzoeken.
■  Zo nodig wordt de corporatie tussentijds gemonitord op relevante risicoaspecten.

Liquiditeitsprognose 2008-2012
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■  Jaarlijks vraagt het wsw van zijn deelnemers een door bestuur en registeraccountant getekende 

verantwoording van het afgelopen jaar en een voorspelling voor de komende vijf jaar. het 

wsw toetst deze aan de hand van regels, richtlijnen, eerder gemaakte (maatwerk)afspraken en 

eventuele monitorgegevens.
■  op basis van al deze bevindingen ontvangt de corporatie een Verklaring van 

kredietwaardigheid, al of niet voorzien van een clausule met toelichting. Financiers en 

gemeenten kunnen deze opvragen.
■  op grond van het reglement van deelneming kan het wsw-bestuur afdwingen dat eventueel 

noodzakelijk geachte aanpassingen in het corporatiebeleid worden geëffectueerd.
■  het wsw communiceert deze werkwijze in al zijn uitingen (handboeken, website, wsw actueel, 

mailings en voorlichtingsbijeenkomsten), niet alleen naar deelnemers maar ook naar adviseurs, 

accountantskantoren en gemeenten.

daarnaast draagt het wsw zorg voor voldoende onderpand op de borgstellingen die het verstrekt.

het wsw is in zijn bestaan nog nooit op de verleende borgstellingen aangesproken.  

ons risicobeheersingssysteem is zodanig ingericht, en zal naar behoefte worden aangepast, 

om ook in de toekomst hierin te blijven slagen.

1. PROGNOSE RESULTAAT EN VERmOGENSONT WIkkELING 2008-2012

Bij het opstellen van de prognose, zoals weergegeven in bijlage 1, zijn de volgende 

uitgangspunten gehanteerd:
■  volume aan nieuwe borgstelling € 35 miljard;
■  borgstellingsvergoeding 0,0276% per jaar over het uitstaand volume voor nieuw getekende 

leningen;
■   toenemend geborgd vermogen van circa € 67 miljard naar circa € 77 miljard;
■  inflatie van 3% per jaar;
■  kostenstijging personeel van 4% per jaar;
■  rendement te beleggen middelen van 3,5% per jaar exclusief koersresultaten;
■  inzet van (geoormerkte) beleggingen voor interne financiering;
■  obligopercentage is 3,85% over alle geborgde leningen;
■  een afslag van 25% over schuldrestant inzake obligoverplichting voor leningen met variabele 

hoofdsom.

het verloop van het garantievolume, garantievermogen en niveau waarop achtervangers 

renteloze leningen moeten verstrekken, kan op basis van deze uitgangspunten als volgt 

worden weergegeven:

 

ultimo garantieVolume garantieVermogen

niVeau, waarop 
achterVangers 

renteloZe leningen 
moeten VerstreKKen

2008 € 67,7 miljard € 3.042 miljoen € 169 miljoen

2009 € 70,2 miljard € 3.154 miljoen € 176 miljoen

2010 € 72,7 miljard € 3.265 miljoen € 182 miljoen

2011 € 75,2 miljard € 3.378 miljoen € 188 miljoen

2012 € 77,7 miljard € 3.492 miljoen € 194 miljoen
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het wsw staat borg voor rente en aflossingsverplichtingen van deelnemers. de mogelijke 

verplichtingen voortvloeiend uit de borgstelling worden gedekt uit het garantievermogen. 

het garantievermogen is opgebouwd uit het risicovermogen van het wsw en het door de 

deelnemers aangehouden obligo. indien als gevolg van borgaanspraken het risicovermogen van 

het wsw ontoereikend is, wordt het obligo bij de deelnemers geïncasseerd. mocht daarna het 

garantievermogen dalen tot onder 0,25% van het garantievolume, dan treedt de achtervangpositie 

van het rijk en de betrokken gemeente in werking, in de vorm van verstrekking van renteloze 

leningen aan het wsw.

het garantievermogen in procenten van de totaal geborgde leningen (nominaal) bedraagt:

ultimo 2008 4,49%

ultimo 2009 4,49%

ultimo 2010 4,49%

ultimo 2011 4,49%

ultimo 2012 4,49%

NADERE TOELIchTING

1.1 geBoRgd VeRmogen
het totaal geborgd vermogen zal in de jaren 2008 tot en met 2012 stijgen van circa € 67 miljard 

naar circa € 77 miljard. het wsw heeft de prognosecijfers van de deelnemers uit boekjaar 2006 

meegenomen in zijn analyse voor de ontwikkeling van zijn geborgd vermogen voor de komende 

vijf jaar.

Belangrijke gevoeligheden in de ontwikkeling van het geborgd vermogen voor de  

komende jaren zijn:
■  niveau verkoop woningen;
■  omvang herstructurering;
■  ontwikkelingen rond het nieuwe Besluit Beheer sociale huursector (BBsh);
■  geplande nieuwbouwwoningen;
■  aandeel interne financiering;
■  ontwikkelingen rond de vennootschapsbelasting (vpb).

de samenstelling van ons geborgd vermogen (bedragen x € 1 miljard) is als volgt:

totaal geBorgde leningen 2008 2009 2010 2011 2012

Begin van het jaar 64,9 67,7 70,2 72,7 75,2

nieuw te borgen leningen 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0

aflossing leningen -/- 4,2 -/- 4,5 -/- 4,5 -/- 4,5 -/- 4,5

Eind van het jaar 67,7 70,2 72,7 75,2 77,7

de verwachting is dat in de jaren 2008 tot en met 2012 € 35 miljard aan nieuw wsw-papier 

wordt uitgegeven.
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1.2 BoRgStellingSVeRgoeding
de hoogte van de opbrengst borgstellingsvergoeding voor de jaren 2008 tot en met 2012 

is gebaseerd op het bedrag van de nieuw te borgen leningen in die jaren. gerekend is met 

0,0276% per jaar over het uitstaand volume van nieuw getekende leningen. daarnaast is rekening 

gehouden met de opbrengst van disagio over de te storten leningen die getekend zijn voor 

1 januari 2007 (oud regime).

 

1.3 Rente Beleggingen
alleen de renteopbrengst is in de begroting en meerjarenprognose meegenomen. het 

koersresultaat is niet in de prognose verwerkt. als uitgangspunt voor de vaststelling van 

de opbrengst geldt de samenstelling van de huidige beleggingsportefeuille. daarnaast is 

voor de herbelegging van middelen voor de jaren 2008 tot en met 2012 uitgegaan van een 

herbeleggingsrente van 3,5%. op basis van de veronderstelde rendementen en de toevoeging van 

de jaarresultaten aan het eigen vermogen, zijn de opbrengsten als volgt (bedragen x € 1 miljoen):

2008 2009 2010 2011 2012

resultaat beleggingen 17,5 17,6 17,7 17,8 18,0

1.4 BeheeR- en adminiStRatiekoSten

(Bedragen x € 1 milJoen) 2008 2009 2010 2011 2012

personeelskosten (incl. kosten
ondersteuning afdelingen en advisering)  4,5 4,0 4,3 4,6 5,0

Kosten bestuurlijke organen 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

huisvestingskosten 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

projectkosten 1,6 0,8 0,8 0,8 0,8

algemene kosten 2,6 2,6 2,7 2,8 2,8

Totaal 9,4 8,1 8,5 8,9 9,3

de personeelskosten betreffen de kosten van de personele bezetting voor de reguliere 

werkzaamheden.

de algemene kosten zijn kosten van voorlichting respectievelijk het informeren van de 

deelnemers en andere bij het wsw betrokken partijen, de kosten van credit rating, de kosten

voor informatievoorziening en de overige apparaatskosten.
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2. GEPROGNOSTIcEERDE BALANS

in deze liquiditeitsprognose is als bijlage 2 een geprognosticeerde balans per 31 december 2008 

tot en met 2012 opgenomen. Bij het opstellen van de balans is ervan uitgegaan dat de toename 

van de geldmiddelen op lange termijn wordt belegd volgens het beleggingsstatuut van het wsw. 

het eigen vermogen stijgt tot circa € 501 miljoen in het jaar 2012.

VooRdelig ReSultaat
om ten genoege van de overheden en geldgevers over voldoende garantievermogen te 

beschikken is het noodzakelijk een zodanig jaarresultaat te realiseren, dat de toename van het 

eigen vermogen de toename van de borgingsactiviteiten weerspiegelt en dat dit geschiedt tegen 

zo laag mogelijke kosten voor de deelnemers.

de liquiditeitsprognose is op 19 maart 2008 vastgesteld door het bestuur van de stichting 

waarborgfonds sociale woningbouw en ter goedkeuring voorgelegd aan de raad van 

commissarissen.

het bestuur van de stichting waarborgfonds sociale woningbouw

drs. R.l. van der Post 
algemeen directeur
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1. PROGNOSE RESULTAAT 2008-2012 (x € 1 mIL jOEN)
  

2008 2009 2010 2011 2012

Baten

Bijdrage deelnemers  4,7  5,4  6,1  7,7  9,7 

resultaat beleggingen  17,5  17,6  17,7  17,8  18,0 

Totaal baten  22,2  23,0  23,8  25,5  27,7 

lasten

Beheer- en administratiekosten

personeelskosten  4,5  4,0  4,3  4,6  5,0 

Kosten bestuurlijke organen  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1 

huisvestingskosten  0,6  0,6  0,6  0,6  0,6 

projectkosten  1,6  0,8  0,8  0,8  0,8 

algemene kosten  2,6  2,6  2,7  2,8  2,8 

Totaal lasten  9,4  8,1  8,5  8,9  9,3 

jaarresultaat  12,8  14,9  15,3  16,6  18,4 

   

2. ONT WIkkELING EIGEN VERmOGEN 2008-2012 (x € 1 mIL jOEN)
 
Begin van het boekjaar  423,0  435,8  450,7  466,0  482,6 

resultaat  12,8  14,9  15,3  16,6  18,4 

Eind van het jaar  435,8  450,7  466,0  482,6  501,0 

  

   

3. LIqUIDITEITSPROGNOSE 2008-2012 (x € 1 mIL jOEN)   

ontVangsten

Bijdrage deelnemers  4,7  5,4  6,1  7,7  9,7 

resultaat beleggingen  17,5  17,6  17,7  17,8  18,0 

Totaal ontvangsten  22,2  23,0  23,8  25,5  27,7 

uitgaVen

Beheer- en administratiekosten

totaal lasten  9,4  8,1  8,5  8,9  9,3 

af: afschrijvingskosten  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5 

Totaal beheer- en administratiekosten  8,9  7,6  8,0  8,4  8,8 

investeringen  0,9  0,5  0,5  0,5  0,5 

Totaal uitgaven  9,8  8,1  8,5  8,9  9,3 

mutatie in liquiditeit  12,4  14,9  15,3  16,6  18,4

Bijlage 1
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GEPROGNOSTIcEERDE BALANS PER 31 DEcEmBER (x € 1 mIL jOEN)

2008 2009 2010 2011 2012

actiVa

Vaste activa 2 2 2 2 2

Beleggingen op lange termijn 425 440 455 472 490

Beleggingen op korte termijn,

vlottende en liquide middelen 10 10 10 10 10

Totaal activa 437 452 467 484 502

af: schulden op korte termijn 1 1 1 1 1

Eigen vermogen 436 451 466 483 501

Bijlage 2
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VASTSTELLING RISIcO- EN GARANTIEVERmOGEN 2008-2012

2008 2009 2010 2011 2012

1. geBorgde leningen: (x € 1 milJard)

Begin van het jaar  64,9  67,7  70,2  72,7  75,2 

nieuw te borgen leningen  7,0  7,0  7,0  7,0  7,0 

aflossing leningen - 4,2 - 4,5 - 4,5 - 4,5 - 4,5 

Eind van het jaar  67,7  70,2  72,7  75,2  77,7

2. oBligo’s (x € 1 milJoen)

Begin van het jaar  2.498  2.606  2.703  2.799  2.895 

nieuw te borgen leningen  270  270  270  270  270 

aflossing leningen - 162 - 173 - 174 - 174 - 174 

Eind van het jaar  2.606  2.703  2.799  2.895  2.991 

3. garantieVermogen (x € 1 milJoen)

eigen vermogen  436  451  466  483  501 

obligo’s  2.606  2.703  2.799  2.895  2.991 

Totaal garantievermogen  3.042  3.154  3.265  3.378  3.492 

4.  garantieVermogen in procenten Van 
het totaal Van de geBorgde leningen 
(nominaal)

4,49  4,49  4,49  4,49  4,49 

5.  minimumniVeau Van het garantie- 
Vermogen, waarop achterVangers  
renteloZe leningen moeten  
VerstreKKen (x € 1 milJoen)

0,25% van het totaal van de geborgde leningen  169,3  175,5  181,8  188,8  194,3 

Bijlage 3
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