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In het voorwoord bij het jaarverslag 2007 hebben we gesproken over een ‘zeer turbulent jaar’. nu we kunnen terugkijken 

op 2008 is het bijna onmogelijk het jaar 2008 een passend etiket te geven. Binnen het tijdsbestek van enkele maanden zijn 

de financiële markten volledig herzien, zijn ingrijpende overheidsmaatregelen genomen en worden we geconfronteerd 

met een nieuwe werkelijkheid. 

Voorwoord
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een werkelijkheid waarin risico’s en risicobesef andere dimensies hebben gekregen. Het wsw 

is zich zeer bewust van de risico’s die verbonden zijn aan de borgstelling voor meer dan  

€ 70 miljard. In dit jaarverslag vindt u een uitgebreide verantwoording van ons risicobeheer. 

de zekerheid die het wsw kan bieden en de verantwoorde wijze van risicobeheer, hebben er 

mede toe geleid dat zelfs in het uitzonderlijke jaar 2008 corporaties voor meer dan  

€ 11 miljard aan leningen hebben kunnen afsluiten. Zou het toeval zijn dat juist in het jaar 

waarin het wsw 25 jaar bestaat, de effectiviteit van de borgstelling onbetwist is bewezen?

ondanks dit resultaat zijn we niet zonder zorgen. de kredietcrisis heeft onmiskenbaar grote 

gevolgen voor de nationale en internationale economieën. langdurige economische terugval 

behoort op moment van schrijven tot de realistische mogelijkheden. Corporaties worden 

uitgenodigd om daar waar mogelijk hun ontwikkelingsactiviteiten voort te zetten en uit 

te breiden, ondanks de economische terugval. we kunnen dan ook de komende twee jaar 

opnieuw een grote financieringsvraag verwachten. Voor het wsw des te meer reden om zich 

in te zetten voor optimale financieringscondities voor corporaties. op deze wijze kunnen wij 

ons steentje bijdragen aan de noodzakelijke kwaliteitsverbetering van wijken, buurten en 

woonomgeving.

na lezing van dit jaarverslag zult u waarschijnlijk met ons concluderen dat 2008 een jaar 

vol onverwachte ontwikkelingen is geweest, waarin het wsw zich uitstekend staande heeft 

weten te houden. de samenwerking met allerlei organisaties en instanties en vooral met de 

mensen die daar werken is uitstekend verlopen. Vertrouwen is het sleutelwoord voor herstel. 

en juist vertrouwen is, wat het wsw kan bieden.

Roland van der Post

algemeen directeur
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Bestuursverslag
Financiering deelnemers

overzicht kapitaalmarkt

als in 2008 iéts duidelijk is geworden, is het wel hoe afhankelijk de economie is van een 

goed functionerende financiële sector. Zodra het vertrouwen in de banken wegvalt, stokt de 

economische machine.

als mensen het gevoel hebben dat hun spaargeld niet meer veilig is en bedrijven in enkele 

dagen tijd miljarden bij de bank weghalen, als een bankaandeel op één dag meer dan 25% 

koersverlies lijdt en het onderlinge vertrouwen tussen banken volledig is verdwenen, dan is 

een inzakkende economie onvermijdelijk.

Begin 2008 was de verwachting dat de kredietcrisis, toen nog de ‘subprime-crisis’ genoemd, 

door de westerse economieën geabsorbeerd kon worden. de meest realistische schattingen 

van de afboekingen die banken op hun leningenportefeuille moesten doen, lagen op dat 

moment zo rond $ 400 miljard. men ging er van uit dat eind 2008 niet eens meer over een 

bankencrisis gesproken zou worden. er waren andere problemen, zoals de oplopende inflatie. 

de europese Centrale Bank nam maatregelen en verhoogde op 9 juli 2008 de rente met een 
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kwart procent tot 4¼%. Hier leek ook alle reden toe, want in die dagen bereikte de olieprijs 

een nieuw recordniveau van $ 147 per vat. naar verwachting zouden in 2009 wereldwijd de 

economieën groeien. In nederland werd zelfs een groei verwacht van 1,7%.

In september ging het mis. de amerikaanse banken Fannie mae en Freddie mac en 

verzekeraar aIg kregen steun van de federale overheid, maar voor zakenbank lehman 

Brothers was er geen steun en ook waren er geen kopers. op 15 september 2008 moest de 

bank uitstel van betaling aanvragen. achteraf wordt het laten omvallen van lehman Brothers 

als een fout gezien. Vanaf dat moment was het vertrouwen in de financiële sector helemaal 

zoek en stapelden de problemen zich in ijltempo op. In feite namen vanaf september de 

financiële markten de regie over. scherpe koersdalingen op alle beurzen dwongen overheden 

en centrale banken tot ingrijpen. maatregelen hadden vaak een korte opleving als resultaat, 

maar veelal zakten de koersen al snel weer verder weg. aan deze neerwaartse spiraal van 

steeds verder afbrokkelend vertrouwen leek eind november een einde te komen.

de belangrijkste opgave waar overheden en centrale banken sinds september voor stonden, 

was het in stand houden van het financiële stelsel. dat is redelijk gelukt. Het vertrouwen 

tussen banken is weer mondjesmaat op gang gekomen en de europese Centrale Bank heeft 

enkele malen de rente verlaagd. daarmee is het vertrouwen nog niet volledig hersteld, 

want er is nog altijd een buitengewoon groot verschil tussen de tarieven waartegen de 

overheid geld kan lenen, en de krediettarieven voor bedrijven. nadeel van het ingrijpen van 

de overheden is dat de markt in hoge mate wordt beïnvloed door de staatsgaranties die zijn 

verstrekt aan financiële instellingen die voorheen niét over zulke garanties beschikten.

eind 2008 was een stabilisatie zichtbaar in de koersen en een herstel in de rentecurve. In 

het bijzonder de korte rente ontwikkelde zich in hoog tempo, zodat de rentecurve  - met 

uitzondering van de curve tot twee jaar -  weer een normale structuur vertoonde.

Financieringsmarkt deelnemers

Het wsw heeft, ondanks de kredietcrisis, in 2008 een recordvolume van € 11 miljard aan 

borgstellingen afgegeven. de crisis en de hiermee samenhangende onzekerheden hebben 

corporaties aangezet om, naast de financiering van hun investeringsopgaven, ook hun 

(her)financieringsvraag voor komende jaren nog in dit boekjaar in te vullen. ook hebben 

corporaties kortlopende leningen geherfinancierd naar leningen met langere looptijden.
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Banken zijn het afgelopen jaar in staat gebleken om de grote financieringsbehoefte van 

onze deelnemers te faciliteren. de Bank nederlandse gemeenten (Bng) en de nederlandse 

waterschapsbank (nwB) hebben daarin veruit het grootste aandeel gehad.

Kenmerkend voor de leningen die in 2008 zijn aangetrokken, zijn de lange looptijden en 

rentevastperioden. de spreads (het verschil tussen 10-jaars Irs - interest rate swap - en 

contractrente) zijn wel aanzienlijk toegenomen. de gemiddelde spread, in 2007 nog  

0,4 basispunt, liep in 2008 op naar 60 basispunten (voor looptijden langer dan 10 jaar  

zelfs tot meer dan 100 basispunten). Hiervoor waren verschillende oorzaken aan te wijzen: 

gebrekkige beschikbaarheid van funding voor de banken, mismatch tussen de looptijden 

bij banken (banken kunnen slechts lenen voor korte looptijden en zetten op verzoek van de 

corporaties lang uit) en de ontwikkeling van de swaprente, waardoor de marktwaarde van de 

door banken afgesloten swaps daalde.

de swaprente is relatief laag gebleven, waardoor het effect van de oplopende spread op het 

absolute renteniveau is gedempt. de ontwikkeling van de lange swaprente, met een historisch 

‘dieptepunt’ op 4 december 2008, leidde ook tot een sterke daling van de marktwaarde van de 

swapportefeuilles van corporaties.

opvallend was dat banken in 2008 een toegenomen volume aan leningen met wsw-borging 

als onderpand hebben aangeboden bij de nederlandse Bank (dnB). een van de oorzaken 

hiervan is het besluit van dnB om de onderpandwaardigheid te vergroten door looptijden 

van meer dan tien jaar te accepteren. ook het gebrek aan liquiditeiten bij de banken is een 

oorzaak: door het verstrekken van onderpand aan dnB kunnen zij over meer liquiditeiten 

beschikken.

de kredietcrisis heeft ook geleid tot de teloorgang van de IJslandse economie en haar 

banken. na berichten dat overheden tegoeden hadden uitstaan bij in surseance van betaling 

verkerende IJslandse banken, heeft het wsw geïnventariseerd of ook woningcorporaties 

tegoeden in IJsland hadden uitstaan. gebleken is dat slechts één corporatie € 1,5 miljoen bij 

landsbanki Islands had uitstaan. de financiële positie van deze corporatie is hierdoor niet in 

gevaar geweest.

rol wsw

Het wsw heeft zich er het afgelopen jaar voor ingezet om de gevolgen van de kredietcrisis 

op financiering, financiële positie en activiteiten van de deelnemers zo veel mogelijk te 

beperken. om de beschikbaarheid van financiering te kunnen waarborgen en optimale 

financieringscondities te kunnen blijven bieden, is het wsw in overleg getreden met 

kapitaalmarktpartijen, pensioenfondsen, overheid en corporaties. er zijn maatregelen in 

voorbereiding om de effecten van de crisis ook in 2009 het hoofd te kunnen bieden.
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Het wsw heeft in 2008 periodieke treasurybijeenkomsten georganiseerd met deelnemers 

die zich hebben aangemeld voor het treasuryplatform. Inmiddels zijn circa 50 corporaties bij 

het platform aangesloten. doel van deze bijeenkomsten: het uitwisselen van informatie over 

de marktomstandigheden, advisering, het bieden van een klankbord en het ontwikkelen van 

gezamenlijke standpunten over diverse treasurygerelateerde onderwerpen.

Hiernaast participeert het wsw in het project FinCo (Financieringsstructuur voor Corporaties), 

dat tot doel heeft een financieringsplatform of -structuur te ontwikkelen voor de financiering 

van niet-borgbare activiteiten. Het project wordt gedragen door de 28 deelnemende 

corporaties en het wsw, met ondersteuning van een extern adviseur. doel is om de niet-

borgbare verhuuractiviteiten van de participerende corporaties te (her)financieren.

de ontwikkeling van de structuur van een kapitaalmarktprogramma voor deze (her-)

financiering, is voortvarend opgepakt. Corporaties hebben hun niet-borgbare portefeuille 

geïnventariseerd. Banken zijn uitgenodigd om, in twee rondes, hun ideeën te presenteren. 

door de ontwikkelingen op de kapitaalmarkt en het stilvallen van de markt voor 

kapitaalmarktproducten en -structuren, is besloten met de verdere activiteiten van het project 

te wachten tot de markt weer is hersteld.

ratings

ter versterking van onze positie op de internationale markten heeft het wsw twee belangrijke 

ratings voor kredietwaardigheid: een aaa-rating van standard & poor’s en een aaa-rating 

van moody’s Investors service. deze ratings zijn de hoogst mogelijke en zijn al sinds 1997 

respectievelijk 1998 stabiel, beide met de ‘outlook stable’. onze triple-a ratings zijn in 2008 

opnieuw verlengd na het reguliere jaarlijkse onderzoek van de ratingbureaus.

alhoewel er kritisch wordt gekeken naar de ratingbureaus, is het wsw uiteraard bijzonder 

tevreden met deze status. deze komt immers ten goede aan de financiering van de 

woningcorporaties die deelnemen in het wsw. de onderbouwing voor beide ratings is op te 

maken uit de ratingrapportages. de belangrijkste punten die hieruit naar voren komen zijn de 

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

financiële stabiliteit van de corporatiesector. 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 onderzoeken 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 de activiteiten van het wsw op het gebied van 

financiering, het nieuwe borgstellingsvergoedingsbeleid en de methode van facilitering van onze 

deelnemers kwamen aan de orde.
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Financiering deelnemers in cijfers

Volume Van de BorgIng

eind 2008 was het geborgde volume gestegen naar € 71,7 miljard (in 2007: € 64,9 miljard). 

Het bedrag aan geaccepteerde offertes (conceptleningen) waarvoor nog geen definitieve 

leningovereenkomst is ondertekend, bedraagt eind 2008 € 0,5 miljard.

Voor kortetermijnfinanciering maakt een corporatie gebruik van kredietfaciliteiten en/of 

kasgeldleningen. deze worden onder andere gebruikt voor de financiering van projecten in 

de aanloopfase. In het algemeen hebben kredietfaciliteiten een looptijd korter dan twee jaar.

opvallend is dat 16% van de deelnemers verantwoordelijk is voor ruim 60% van het totale 

geborgde volume (zie tabel). de tien grootste corporaties zijn voornamelijk werkzaam in de 

grote steden in de randstad.

Omvang schuldrestant naar deelnemers

sCHuldrestant
(x € 1 mIlJoen)

aantal deelnemers met 
geBorgde lenIngen

som sCHuldrestanten
(x € 1 mIlJard)

aandeel som 
sCHuldrestanten

0-50 169 3,7 5,16%

50-100 93 6,7 9,34%

100-150 35 4,4 6,14%

150-250 57 11,3 15,76%

> 250 68 45,6 63,60%

Totaal 422 71,7 100%

mutatIe In dIreCte BorgstellIngen

In 2008 is voor € 11,5 miljard aan wsw-papier uitgegeven, waarvan € 10,9 miljard aan fixe 

leningen (in 2007: respectievelijk € 9 en € 8,2 miljard). de gemiddelde hoofdsom per contract is 

gestegen naar € 10,7 miljoen (in 2007: € 8,2 miljoen). Het tijdsverloop tussen transactiedatum en 

stortingsdatum is afgenomen tot gemiddeld 6,8 maanden (2007: 8,2 maanden).

Anticipatie op de markt
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In de volgende tabel zijn de mutaties van de leningmodaliteiten in 2008 weergegeven:

Leningen met een vaste rente

FInanCIerIngs-
wIJZe

aantal
lenIngen HooFdsom

gemIddelde 
resterende

looptIJd (Jr.)

gemIddelde 
ContraCt-

rente (%)

gemIddelde 
resterende
renteVast-

perIode (Jr.)

annuïteit 131 519.683.892 24 4,521 20,32

Fixe 680 6.452.722.239 25 4,621 24,29

Fixe structured 27 356.400.000 38 4,536 18,22

Fixe variabele 

hoofdsom 1 2.500.000 9 5,010 8,76

lineair 110 97.645.796 26 4,579 25,33

Totaal 949 7.428.951.927 24 4,610 19,39

Leningen met een variabele rente

FInanCIerIngs-
wIJZe

aantal
lenIngen HooFdsom

gemIddelde 
resterende

looptIJd (Jr.) eurIBor

gemIddelde 
resterende
renteVast-

perIode (Jr.)

Fixe 35 364.500.000 33 1-maands 32,14

Fixe 47 651.925.000 23 3-maands 15,56

Fixe 28 1.467.329.369 10 6-maands 9,33

Fixe structured 12 167.500.000 39 1-maands 19,22

Fixe structured 8 67.500.000 43 3-maands 14,57

Fixe structured 
met variabele 
hoofdsom 1 20.000.000 32 1-maands 31,61

Fixe variabele 
hoofdsom 13 123.100.000 11 1-maands 10,68

Fixe variabele 
hoofdsom 52 813.500.000 12 3-maands 11,16

Fixe variabele 
hoofdsom 27 390.000.000 20 6-maands 20,35

Totaal 223 4.065.354.369 25 18,29

Totaal vast en 
variabel 1.172 11.494.306.296 24 19,18

In 2008 hebben corporaties nieuwe leningen aangetrokken waarvan de looptijden met 1 jaar en 

de rentevastperioden met 5 jaar zijn afgenomen ten opzichte van het vorige jaar. de gemiddelde 

rente van de nieuwe leningen met een vaste rente is gestegen van 4,5% in 2007 naar 4,6% in 

2008. dit komt voornamelijk door de hogere kredietopslag op de rente in de tweede helft van het 

jaar naar aanleiding van de kredietcrisis.
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Aflosvormen in aantal leningen

aFlosVorm aangepast % In aantallen

annuïteit 12,08

Fixe 72,88

Fixe structured 4,34

Fixe structured met variabele hoofdsom 0,09

Fixe variabele hoofdsom 8,58

lineair 2,03 

Aflosvormen in volume

aFlosVorm aangepast % In Volume

annuïteit 4,37

Fixe 77,90

Fixe structured 5,14

Fixe structured met variabele hoofdsom 0,17

Fixe variabele hoofdsom 11,54

lineair 0,88

Van de in 2008 geborgde fixe leningen ad € 10,9 miljard is € 4,1 miljard aan leningen met 

variabele rente (in 2007 respectievelijk 8,2 miljard en 2,9 miljard).

annuïteit (12%)

lineair (2%)

fixe variabele hoofdsom (9%)

fixe structured met 

variabele hoofdsom (0%)

fixe structured (4%)

fixe (73%)

annuïteit (4%)

lineair (1%)

fixe variabele hoofdsom (12%)

fixe structured met 

variabele hoofdsom (0%)

fixe structured (5%)

fixe (78%)

Aflosvormen in aantal leningen Aflosvormen in volume 
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samenstellIng FInanCIerIngswIJZe

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

toeneemt ten koste van annuïtaire en klimleningen. de fixe leningen hebben ultimo 2008 een 

marktaandeel van 71% in de totale portefeuille. als gevolg hiervan is de betalingsverplichting 

aan het einde van de looptijd relatief hoog.

Klimleningen nemen door een natuurlijk verloop af in de wsw-portefeuille.

ontwIKKelIng Volume BorgIng

Het aandeel directe borgstellingen neemt de laatste jaren toe omdat gevrijwaarde leningen 

worden afgelost en geherfinancierd met borging van het wsw. de laatste gevrijwaarde leningen 

lopen af in 2062. eind 2008 bedroeg het volume aan gevrijwaarde leningen € 10 miljard.  

Het totale volume borging is in 2008 gestegen naar € 71,7 miljard. Het is de verwachting van het 

wsw dat het volume van de borging in 2012 is gestegen naar circa € 86,3 miljard.

deze stijgende lijn laat zich het beste verklaren in het licht van de fase waarin de corporatiesector 

zich bevindt ten aanzien van de bouw- en herstructureringsopgave. er worden veel middelen 

aangetrokken om de toekomstige investeringen te kunnen financieren.
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VarIaBele HooFdsom

er werden in 2008 leningen met variabele hoofdsom afgesloten voor een bedrag van

€ 4,065 miljard (in 2007: 718 miljoen). de gemiddelde spread (opslag) van de afgesloten 

transacties in 2008 bedroeg 7,5 basispunten ten opzichte van de 1-maands, 3-maands en 

6-maands euribor-tarieven (in 2007: 0,5 basispunten). de gemiddelde spread is ten opzichte 

van 2007 fors toegenomen, deze toename zit in het tweede half jaar van 2008 en is het gevolg 

van de kredietcrisis. de gemiddelde spread per rentesoort:

Gemiddelde spread per rentesoort

spread In BasIspunten HooFdsom (x € 1 mIlJoen)

rentesoort 2008 2007 2008 2007

1-maands euribor 7,7 0,2 675 148

3-maands euribor 8,5 0,8 1.533 442

6-maands euribor 6,2 0,4 1.857 117

Totaal 7,5 0,5 4.065 707

Het aandeel in 2008 van de niet-sectorbanken is bij dit product gedaald naar 0% (in 2007: 4%). 

Bij een lening met een variabele hoofdsom wordt een langlopende lening afgesloten waarbij 

de feitelijk opgenomen hoofdsom in de tijd kan variëren. Het recht de hoofdsom geheel of 

gedeeltelijk op te nemen, dan wel tussentijds terug te betalen (tot een minimum van 20%), 

ligt bij de corporatie.

de volgende grafiek geeft de verdeling weer van de rentesoort in combinatie met een lening 

met een variabele hoofdsom.

Verdeling rentesoort in combinatie met een lening met een variabele hoofdsom 2008

eurIBor aantal lenIngen % sCHuldrestant

1-maands 10 11,36 105.100.000

3-maands 51 57,95 808.500.000

6-maands 27 30,68 390.000.000

Totaal 88 100 1.303.600.000

1-maands Euribor (11%)

3-maands Euribor (58%)

6-maands Euribor (31%)

Verdeling rentesoort in combinatie met een lening met een variable hoofdsom
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In vergelijking met de variabele hoofdsom is de spread van de roll-overleningen circa  

3 basispunten lager. de lening met een variabele hoofdsom heeft echter als voordeel ten 

opzichte van de roll-overleningen dat de liquiditeiten optimaal beheerst kunnen worden door 

tussentijdse opname en aflossing. Vanuit de positie als borgsteller staat het wsw door deze 

optimale beheersing van de liquiditeiten niet meer borg dan strikt noodzakelijk.

CasHFlow

de wsw-borg bestaat uit de dienst van de lening: de rente- en aflossingsverplichtingen. 

Vanuit een stabiele portefeuille, waarin geen nieuwe leningen worden toegevoegd, zijn dit de 

borgingsverplichtingen voor de komende tien jaar.

Aflossingsverplichtingen
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Bovenstaande grafieken omvatten alle geborgde leningen per 31 december 2008  

(€ 71,7 miljard), waarvan € 9,8 miljard gevrijwaard en € 61,9 miljard direct geborgde leningen.

ontwIKKelIngen In de porteFeuIlle

marKtontwIKKelIngen

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

financiers die zich traditioneel specifiek op de onderhandse financiering van de publieke 

sector richten, dat wil zeggen via onderhandse leningovereenkomsten, waaronder die van de 

volkshuisvesting. ook in 2008 is het totale volume aan geborgde financiering via onderhandse 

leningen tot stand gekomen.

Mutatie van de directe borgstellingen periode 2004-2007

soort InstellIng 2004 2005 2006 2007 2008

sectorbanken 72% 67% 81% 81% 88%

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

Buitenlandse banken 12% 15% 6% 7% 1%

gemeenten 1% 2% 0% 1% 0%

Verzekeringsmaatschappijen / pensioen-

fondsen
0% 0% 1% 0% 0%

overige 1% 0% 0% 0% 0%

Aandelen in volume naar soort financier van de totale portefeuille

institutionele beleggers (1,9%)

groen (0,4%)

overig (0,1%)

collegiale financiering (0,1%)

sectorbanken (80,7%)

algemene banken (7,9%)

gemeente (5,7%)

buitenlandse banken (3,3%)

aflossingsverplichtingen renteverplichtingen

Totale cashflow
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Het marktaandeel van de sectorbanken is opgelopen tot 88%. deze ontwikkeling is 

voornamelijk ontstaan door de kredietcrisis. In de eerste helft van 2008 waren er nog diverse 

financiers in de markt maar in de tweede helft van het jaar was ook voor corporaties te 

merken dat het moeilijker werd financiering te vinden. In de tweede helft van het jaar is de 

spread (opslag) van de door corporaties aangetrokken leningen fors opgelopen. met name 

leningen met een looptijd langer dan 10 jaar zijn verstrekt tegen hoge risico-opslagen (eind 

2008 meer dan 100 basispunten voor looptijden langer dan 10 jaar).

eFFeCt 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

2008 € 3.322 5,34 € 4.705 4,70 0,64

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

die afgelost worden zoals fixe of klimleningen en eventueel worden geherfinancierd met 

borging van het wsw.

Volume herfinancieringen 2009 t/m 2013

Jaar
Volume HerFInanCIerIng

(x € 1 mIlJard) rente (In %)

2009 3,3 5,1

2010 3,3 5,1

2011 2,9 4,9

2012 2,5 4,8

2013 3,2 4,5

In 2009 gaat er € 3,3 miljard aan leningen met een gemiddeld rentepercentage van 5,1% uit onze 

portefeuille omdat die afgelost worden. In januari 2009 is de couponrente voor een 10-jarige fixe 

lening ongeveer 4,8 %. weliswaar is de marktrente voor langere looptijden laag, echter door de 

hoge risico-opslagen wordt dit positieve effect op de rentelasten deels tenietgedaan.



1 8

renteperCentage

Verdeeld over rentesegmenten is de opbouw van leningen met een vaste rente in de 

portefeuille als volgt:

Van de leningen in de totale portefeuille heeft 16% een variabele rente.

Euribor naar aantal en bijbehorend schuldrestant

eurIBor aantal % sCHuldrestant %

1-maands 254 24,59 2.535 22,08

3-maands 473 45,79 4.987 43,44

6-maands 258 24,98 3.624 31,57

12-maands 48 4,65 334 2,91

Totaal 1.033 100 11.480 100

de laatste jaren is de gemiddelde contractrente van de portefeuille gedaald, omdat de 

hoogrentende leningen door een natuurlijk verloop uit de portefeuille verdwijnen. nieuwe 

leningen die het wsw in recente jaren heeft geborgd, hebben gemiddeld een lagere rente 

dan de huidige gemiddelde contractrente van de portefeuille.

6,00%

5,75%

5,50%

5,25%

5,00%

4,75%

4,50%

6,00%

5,75%

5,50%

5,25%

5,00%

4,75%

4,50%
20072006 2008200520042003

Gemiddelde contractrente van de WSW-portefeuille

G
em

id
de

ld
e 

co
nt

ra
ct

re
nt

e

35

30

25

20

15

10

5

0

Rentepercentage

0 tot 4 4 tot 5 5 tot 6 6 tot 7 7 tot 8 > 8

Be
dr

ag
en

 x
 €

 1
 m

ilj
ar

d

Rentepercentage



J A A R V E R S L A G  2 0 0 8 1 9

Jaarverslag 2008 waarborgfonds sociale woningbouw

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, echter 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.

een ander kenmerk van de swaptarieven is dat ze tot stand komen op de secundaire markt.  

de secundaire markt betreft de handel in bestaande, eerder aangegane schulden. de secundaire 

markt kan onderscheiden worden van de primaire markt. dat is de markt waarbij een schuld 

voor het eerst aangegaan wordt. Financiële ontwikkelingen op de secundaire markten lopen 

niet altijd exact parallel met die op de primaire markten.

nederlandse staatsobligaties geven in de praktijk de ondergrens aan van het te realiseren 

renteniveau op de onderhandse markt in nederland. de banken laten zich voornamelijk leiden 

door de swapcurve.

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

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

van de aflossing.

Benchmark tarieven 2008
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de gemiddelde opslag voor het gehele jaar 2008 lag circa 21 basispunten boven de 

berekende swaprente (in 2007: circa 0,4 basispunten). daarbij moet worden aangetekend dat 

de gemiddelde opslag een vertekend beeld geeft. ten eerste is het gehele jaar meegenomen, 

terwijl de tweede helft van 2008 de opslagen exponentieel gestegen zijn. daarnaast zijn met 

name de opslagen van leningen met looptijden langer dan 10 jaar opgelopen. de extreme 

gemiddelde verhoging heeft plaatsgevonden door de kredietcrisis. de volgende grafiek geeft 

de gemiddelde opslag aan per maand ten opzichte van de berekende swaprente. de spread 

tussen 10-jaars staat en 10-jaars swap varieert (met een maximum van 71 basispunten eind 

november), maar was gemiddeld 21 basispunten. dit betekent dat het wsw-papier in 2008 

ongeveer 35 basispunten boven de nederlandse staat lag (in 2007: circa 26 basispunten).

de nederlandse staat gaf in 2008 circa € 24 miljard aan leningen uit op de kapitaalmarkt, de 

woningcorporaties onder wsw-borging € 11,5 miljard (gestorte leningen). de spread is de 

afgelopen maanden niet opgelopen als gevolg van het feit dat de nederlandse staat relatief 

weinig lange financiering heeft aangetrokken. Het agentschap heeft zich voornamelijk op de 

geldmarkt gericht en op de kapitaalmarkt relatief kort gefund.

Spread ten opzichte van berekende swaprente 2008
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op onze website www.wsw.nl staat actuele informatie over de spread van nieuwe leningen 

met een vaste en variabele rente.

renterIsICo’s

de samenstelling van de leningenportefeuille heeft invloed op het renterisico van de 

corporatie. renterisico’s doen zich voor bij herfinancieringen van een af te lossen lening of bij 

een contractuele renteherziening. de renterisico’s worden berekend door uit te gaan van een 

12-maands voortschrijdend gemiddelde (exclusief rentedragend kort vreemd vermogen).  

ook de leningen met een variabele rente worden meegenomen in het renterisicobeheer. 

Verder brengen toekomstige nieuwe financieringen ook renterisico’s met zich mee. de volgende 

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

bekende toekomstige renteafspraken.

Het saldo van de leningen met variabele rente (€ 11,1 miljard) is opgenomen in het saldo  

van de jaarlijkse renteconversie.

de verwachting is dat er in de jaren 2009 t/m 2013 € 41 miljard aan nieuw wsw-papier wordt 

uitgegeven. In de liquiditeitsprognose is hiervan een specificatie opgenomen.

renterisico’s zijn onder andere ingedekt door uitgestelde stortingen van € 4 miljard.

jaarlijkse herfinancieringen jaarlijkse renteconversie jaarlijkse rente-exposure
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Factsheet wsw-deelnemers

oVerZICHt Kasstromen wsw-deelnemers

 Bedragen In mIlJarden euro per VerHuureenHeId
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2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009

operatIonele
Kasstromen

Huren 10,9 11,2 11,5 11,9 4.331 4.480 4.591 4.741

overige ontvangsten 1,4 1,4 1,3 1,3 537 560 516 502

Totaal ingaande kasstromen 12,3 12,6 12,8 13,2 4.868 5.040 5.108 5.243

rente uitgaven 3,1 3,2 3,3 3,5 1.249 1.288 1.335 1.399

overige uitgaven 6,9 7,4 8,3 8,1 2.735 2.947 3.295 3.204

Totaal uitgaande kasstromen 10,0 10,6 11,6 11,6 3.984 4.234 4.630 4.603

Netto kasstroom  
uit operationele activiteiten 2,3 2,0 1,2 1,6 884 805 478 640

minus: aflossing leningen 4,2 4,3 4,3 5,1 1.654 1.716 1.701 2.005

Liquiditeitstekort  
na feitelijke aflossingen 1,9 2,3 3,1 3,5 770 911 1.223 1.365

alle investeringen 7,6 9,1 14,5 16,6 3.003 3.634 5.782 6.572

minus: alle verkoopopbrengsten 3,4 4,0 5,8 6,3 1.354 1.608 2.326 2.497

Extern te financieren 6,1 7,4 11,8 13,8 2.418 2.937 4.680 5.440

BIJ alleen BorgBare
InVesterIngen:

Borgbare Investeringen 6,1 6,9 10,4 11,6 2.393 2.768 4.137 4.593

minus: verkoopopbrengsten  
huurwoningen 2,4 2,5 2,9 2,5 942 1.008 1.146 999

minus: aflossing niet geborgde 
leningen 0,3 0,2 99 99

Extern te financieren 5,6 6,7 10,3 12,4 2.220 2.671 4.115 4.860
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toelichting factsheet

de operationele kasstromen van veel woningcorporaties zijn ontoereikend om, naast de 

reguliere uitgaven voor onderhoud, personeelskosten plus overige lasten en rente, ook 

nog aan de aflossingsverplichtingen te kunnen voldoen. Het structurele jaarlijkse tekort 

is in de periode 2006-2009 bijna verdubbeld, van € 770 naar € 1.365 per verhuureenheid 

(vhe), en daarmee groter dan ooit. woningcorporaties zijn genoodzaakt dit bedrag te 

(her)financieren. dit kan door het realiseren van verkoopopbrengsten, hoewel het niet 

wenselijk is dat corporaties voor hun liquiditeiten afhankelijk worden van onzekere 

woningmarktomstandigheden, en ook door extern te herfinancieren. op lange termijn 

moeten de exploitatie-inkomsten deze financieringsbehoefte kunnen opvangen. de ontwikkeling 

van huuropbrengsten en beheersing van kosten zijn hierin van groot belang.

ook investeringen moeten deels door verkoopopbrengsten en deels extern worden 

gefinancierd. de verkoopopbrengsten alleen zijn niet toereikend: hiermee moeten zowel 

de liquiditeitstekorten uit de reguliere exploitatie, als het onrendabele deel bij aanvang van 

investeringen worden bekostigd. Voor het rendabele deel kan (deels) externe financiering 

worden aangetrokken. onder de investeringen zijn ook de kasstromen uit financiële vaste 

activa opgenomen. de externe financieringsbehoefte voor 2008 en 2009 is ruim € 22 miljard.

Bron: Cijfermatig Perspectief Woningcorporaties verslagjaar 2007 WSW deelnemers.
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eind 2008 waren 415 van alle 434 toegelaten instellingen geregistreerd als deelnemer van  

het wsw (2007: 449 op 468). de verdere daling van het aantal toegelaten instellingen en  

wsw-deelnemers is vooral een gevolg van de voortgaande trend van fusies en overnames.

In 2008 exploiteerden de wsw-deelnemers 2.508.000 (student)woningen en 

verzorgingsplaatsen (2007: 2.350.000).

werkwijze wsw

Voor het wsw stond 2008 in het teken van het verder professionaliseren van het proces van 

risicomanagement. naast het uitbouwen van het team risicomanagement is veel aandacht 

uitgegaan naar het verfijnen van de kredietwaardigheidsbepaling van deelnemers en de 

kasstromenmethodiek.

Het wsw meet de financiële ‘gezondheid’ van een woningcorporatie aan de hand van 

kredietwaardigheid en toekomstige (geprognosticeerde) kasstromen, die samen inzicht 

bieden in hoeverre een corporatie haar doelstellingen kan realiseren en de gerelateerde 

risico’s kan beheersen. Hiertoe vraagt het wsw onder meer twee keer per jaar gegevens op  

bij alle deelnemers. dit zijn zowel prognosecijfers (dpi-opvraag) als verantwoordingscijfers 

(dVi-opvraag), die via Corpodata worden opgevraagd.

Kredietwaardigheid  
individuele deelnemers
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1. KredIetwaardIgHeId

Het wsw drukt de verschillen in kredietwaardigheid tussen corporaties uit in vijf 

monitorprofielen. deze profielen kent het wsw toe aan de hand van analyses ten aanzien van:

■ de financiële positie van de corporatie;

■ de markt waarin de corporatie opereert;

■ organisatie en management van de corporatie;

■ risico’s en (niet uit de balans blijkende) verplichtingen van de corporatie.

op grond van het monitorprofiel dat hieruit voortkomt bepaalt het wsw hoe het wsw met 

deze klant wil omgaan:

■ monitorprofiel 1 - bij een corporatie met dit profiel voert de accountmanager in beginsel 

eens per jaar overleg.

■ monitorprofiel 2 - in deze categorie geven specifieke zaken aanleiding tot uitgebreider 

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 kan er niet op eigen kracht bovenop 

komen en wordt doorverwezen naar het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) voor 

sanering. wsw-borging is alleen mogelijk indien passend binnen de saneringsoperatie.

In 2008 heeft een aanzienlijke verschuiving plaatsgevonden in de classificatie van de  

wsw-deelnemers volgens deze vijf monitorprofielen. Het aantal corporaties met het relatief 

ongunstige monitorprofiel 3 is toegenomen tot 41 (2007: 22). geen enkele corporatie komt  

in aanmerking voor de nog ongunstiger monitorprofielen 4 en 5.

VersCHuIVIng monItorproFIelen wsw-deelnemers

monItorproFIelen eInd 2007 JunI 2008

monitorprofiel 1 271 229

monitorprofiel 2 140 163

monitorprofiel 3 22 41

monitorprofiel 4 0 0

monitorprofiel 5 0 0

Totaal 433 433
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Van de 433 wsw-deelnemers (peildatum begin 2008) zijn er volgens de jaarlijkse 

kredietwaardigheidsbeoordeling 81 lager geclassificeerd en 29 hoger, als volgt onderverdeeld:

Lager geclassificeerd:

■ van monitorprofiel 1 naar monitorprofiel 2 : 61

■ van monitorprofiel 1 naar monitorprofiel 3 : 6

■ van monitorprofiel 2 naar monitorprofiel 3 : 14

Hoger geclassificeerd:

■ van monitorprofiel 2 naar monitorprofiel 1 : 27

■ van monitorprofiel 3 naar monitorprofiel 2 : 2

Het wsw volgt de ontwikkelingen bij corporaties nauwlettend en in nauwe afstemming met 

de deelnemers. als sprake is van wijziging van monitorprofiel, spreekt het wsw dit tijdig 

en goed onderbouwd door met de betreffende wsw-deelnemer. dit geldt in het bijzonder 

wanneer een monitorprofiel 3 of hoger wordt toegekend. In overleg kijken we dan welke 

afwegingen gemaakt kunnen worden, zoals:

■ temporiseren van investeringen;

■ (tijdelijk) afzien van bepaalde investeringen;

■ verhogen van de verkoopambitie;

■ plannen van onderhoudsprogramma’s, etc.

Financiële positie

de verandering in de financiële sterkte van corporaties is vooral veroorzaakt door verzwakking 

van de liquiditeitspositie. In de eerste plaats hebben verschillende politieke maatregelen 

directe gevolgen gehad voor de financiële positie van de corporaties. Het wsw heeft dit 

zien aankomen en vorig jaar al gewezen op de (negatieve) effecten van het inflatievolgend 

huurbeleid, de sectorspecifieke heffing, invoering van de integrale vennootschapsbelasting, 

stijging van bouwkosten en de ambitieuze doelstelling voor de Co2-reductie. deze 

effecten hebben zich in 2008 duidelijk gemanifesteerd in de toename van het aantal 

‘monitorcorporaties’, corporaties met monitorprofiel 3 die intensievere monitoring vereisen.

Markt

de laatste jaren is duidelijk geworden dat, door de markten waarin corporaties opereren, de 

geprognosticeerde verkopen niet altijd konden worden gerealiseerd. wij verwachten dat deze 

trend zich de komende jaren voortzet. dit heeft gevolgen voor de capaciteit van corporaties 

om intern financiering te realiseren voor geplande investeringen, maar uiteraard ook voor 

de waardeontwikkeling van het aanwezige woningbestand. als gevolg van de teruglopende 

economie blijven huizen langer te koop staan, en staan de huizenprijzen onder een neerwaartse 

druk. Bovendien zijn de corporaties, door minder interne financieringsmogelijkheden, meer 

aangewezen op externe geldverschaffers. dit leidt tot extra rente- en aflossingsverplichtingen 

en een toename van het gemiddelde schuldrestant per woning.
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Organisatie

naast de financiële positie en de markt waarin corporaties actief zijn, hecht het wsw veel 

waarde aan de wijze waarop corporaties zijn georganiseerd en worden bestuurd. dit geeft 

immers een indicatie van de mate waarin doelstellingen kunnen worden gerealiseerd en 

risico’s beheerst. Het wsw verkrijgt dit inzicht aan de hand van zijn relatiebeheer en weegt 

het mee in de bepaling van de kredietwaardigheid van een corporatie. de invoering van het 

kasstromenmodel heeft geleid tot een nog beter inzicht in de mate waarin corporaties hun 

activiteiten beheersen. Het verslagjaar is gekenmerkt door een verdere professionalisering van 

interne organisaties van aangesloten corporaties op het gebied van risicobeheersing, interne 

controle en treasury. Het wsw constateert echter ook dat er nog veel ruimte is voor verdere 

ontwikkeling van deze activiteiten.

Risico’s en verplichtingen

Het afgelopen jaar is ook duidelijk geworden dat de kredietwaardigheid van corporaties mede 

afhangt van de mate waarin zij zogenoemde ‘niet uit de balans blijkende verplichtingen’ en 

verplichtingen die buiten de toegelaten Instelling (tI) zijn aangegaan. Hieronder volgen twee 

risico’s die in zich 2008 nadrukkelijker zichtbaar hebben gemaakt.

Derivaten

Het treasurybeleid van woningcorporaties is de laatste jaren sterk verbeterd. Corporaties 

blijken in staat om door middel van actief treasurymanagement goed in te spelen op de 

veranderende financiële markten. was men in het verleden gewend om geld op de markt pas 

aan te trekken op het moment dat de organisatie daarom vroeg, steeds meer treasurers kiezen 

er nu voor om financiering aan te trekken als de markt voor hen gunstig is. door actief gebruik 

van financierings- en renterisicomanagementproducten kunnen zij prudent en flexibel met 

het aanbod omgaan.

In de extreme ontwikkelingen op de kapitaalmarkten en de volatiliteit van de rentestanden 

heeft het wsw aanleiding gezien om de derivatenposities van zijn deelnemers nog 

aandachtiger te volgen. Corporaties hebben met behulp van rentederivaten meer zekerheid 

gecreëerd voor wat betreft hun rentelasten. Het gebruik van bijvoorbeeld swaps en swaptions 

brengt echter ook weer andere verplichtingen mee, waaronder de noodzaak om extra 

zekerheden in de vorm van liquiditeiten aan te houden ter dekking van mogelijke aanspraken 

(calls) door banken. Het gebruik van rentederivaten voor renterisicomanagement blijkt een 

goede optie, maar een corporatie moet hierbij ook de kennis in huis hebben om andere 

(liquiditeits)risico’s adequaat te kunnen blijven beheersen.
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Verbindingen

dat corporaties activiteiten onderbrengen in dochterondernemingen brengt eveneens risico’s 

mee. Het afscheiden van volkshuisvestelijke activiteiten in verbindingen lijkt in eerste instantie 

een risicobeperkend effect te hebben voor de toegelaten instelling. als gevolg van de 

betrekking tot de toegelaten instelling, bijvoorbeeld door kapitaal- en kredietverstrekkingen, 

garanties etc., kunnen negatieve ontwikkelingen in zo’n verbinding toch ook hun weerslag 

hebben op de corporatie. uit de Corpodata zomeropvraag 2008 (dVi) blijkt dat wsw-

deelnemers ongeveer 1.500 verbindingen hebben. In het risicomanagementproces van het 

wsw zal hiervoor de komende jaren extra aandacht zijn.

2. toeKomstIge Kasstromen

de kasstromenmethodiek heeft de corporaties in 2008 een beter inzicht gegeven in hun 

financiële huishouding en de consequenties van hun beleidsvoornemens. Zo werd tevoren 

duidelijk welke beleidsinstrumenten konden worden ingezet om ingaande en uitgaande 

kasstromen te beheersen.

Het belang van operationele kasstromen als factor voor de financiering van voorgenomen 

investeringen hebben wij al eerder aangehaald. In de operationele kasstromen van de  

wsw-deelnemers zijn ook de renteverplichtingen opgenomen: een regel die het wsw 

hanteert gezien de aard van het bezit. om (sociaal) vastgoed te realiseren zijn langlopende 

leningen nodig: de renteverplichtingen hiervan drukken op de bestaande operationele 

kasstromen, niet op de financieringskasstromen.

dat de kasstromen afnemen is het gevolg van enerzijds het huurbeleid, dat zich beperkt tot 

de inflatie, en anderzijds de invoering van de integrale vennootschapsbelasting. Corporaties 

verwachten in 2008-2009 € 557 miljoen minder huurinkomsten dan in 2006 nog werd 

verwacht. de introductie van de integrale vennootschapsplicht heeft over de jaren 2008 en 

2009 gezamenlijk nog eens een drukkend effect van € 457 miljoen.
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3. FaCIlIterIngsVolume

op grond van kredietwaardigheid en toekomstige kasstromen kent het wsw deelnemers 

een faciliteringsvolume toe. dat is het bedrag, waarvoor de corporaties externe financiering 

kunnen aantrekken met borging van het wsw. als een corporatie aan alle voorwaarden 

voldoet, is het ook mogelijk op voorhand een faciliteringsvolume te krijgen voor de drie 

volgende jaren. dit biedt flexibiliteit, in tijd en naar bedrag, bij de uitvoering van het 

financieringsbeleid van een corporatie. met een dergelijke toekenning spreekt het wsw, 

op grond van de vastgestelde kredietwaardigheid, vertrouwen uit in de corporatie en 

haar investerings- en financieringsplannen. Hierbij wordt rekening gehouden met het 

aanwezige onderpand. de waarde hiervan is in 2007 voor het laatst bepaald op basis van de 

bedrijfswaarde. met ingang van 2008 gaan wij uit van woZ-waarden. de projecten zelf, en 

de kredietwaardigheid van de corporatie, kunnen aanleiding zijn om het faciliteringsvolume 

te beperken tot twee of één jaar. In enkele gevallen kan het faciliteringsvolume zelfs op nul 

worden gesteld, waardoor alleen op basis van maatwerk borging voor projecten kan worden 

verkregen. een faciliteringsvolume van nul betekent dus niét dat een corporatie niet meer 

‘borgbaar’ is.

Het faciliteringsvolume op sectorniveau wijzigt in principe dagelijks. op basis van de 

kasstromen is het berekende faciliteringsvolume (zonder beperkingen) voor 2008-2010  

€ 28,5 miljard, zowel voor nieuwe leningen als voor herfinanciering van bestaande leningen. 

op grond van de dpi 2007, de prognoseopvraag, bedroeg het afgegeven faciliteringsvolume 

€ 22,1 miljard. Hiervan had € 13 miljard betrekking op investeringen en € 9,1 miljard op 

herfinancieringen. Het totale door het wsw afgegeven faciliteringsvolume per ultimo 

2008 was € 23,6 miljard. Het verschil van € 1,5 miljard met het eerder vermelde bedrag is te 

verklaren door volumes die naderhand zijn afgegeven voor investeringsbehoeften die nog 

niet in de dpi waren verwerkt.

Het wsw gaat in zijn faciliteringsbeleid zorgvuldig te werk. dit heeft ertoe geleid dat slechts 

voor 75% van alle voorgenomen investerings- en (her)financieringsactiviteiten over de jaren 

2008-2010 vooraf faciliteringsvolume is verstrekt. Het is niet uitgesloten dat in een later 

stadium projecten voor 2009 en 2010 alsnog gefaciliteerd worden. Het faciliteringsvolume 

wordt ten minste eenmaal per jaar bijgesteld, maar ook tussentijdse bijstelling is mogelijk. 

Het toegekende faciliteringsvolume is de weerslag van het beleid voor risicomonitoring en 

-beheersing van het wsw. op een enkele corporatie na hebben zich bij de invoering van de 

systematiek geen knelpunten voorgedaan.
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toezicht op corporaties

na het niet-ondertekenen van het onderhandelaarsakkoord door de leden van aedes en 

de invoering van een heffing voor bijzondere projectsteun van € 70 miljoen, ontstond bij 

de minister van wonen, wijken en Integratie (wwI) en aedes behoefte om structureel van 

gedachten te wisselen over een nieuw arrangement voor de verhouding tussen overheid 

en corporaties. Hierbij speelt ook de mogelijke invoering van een bijzonder regime voor 

de maatschappelijke onderneming een rol. Voor dit doel werd de stuurgroep-meijerink in 

het leven geroepen, die op 27 november 2008 haar eindrapport aan de minister en aedes 

overhandigde.

In het rapport stelt de stuurgroep nadrukkelijk aan de orde dat corporaties private organisaties 

zijn met een publiek belang. Zij zijn verantwoordelijk voor de ’brede zorg voor het wonen’, 

met de volgende drie deeldomeinen:

■ verhuren/verkopen van woningen;

■ het maatschappelijk vastgoed;

■ de leefbaarheid.

Het eerste domein is een kernactiviteit. Het tweede en derde domein staan iets verder af van 

deze kern. Het betekent dat corporaties extra zorg moeten besteden aan de afweging voordat 

een activiteit wordt ondernomen. Het wordt uitdrukkelijk gesteld dat bij deze activiteiten 

aandacht moet zijn voor de lokale inbedding en de proportionaliteit van de investering. 

of een corporatie naar behoren presteert, moet volgens meijerink worden beoordeeld in 

de lokale context. Van de corporatie wordt verwacht dat ze actief de dialoog met lokale 

stakeholders opzoekt.

externe ontwikkelingen
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de commissie-meijerink breekt een lans voor een nieuwe vorm van duaal toezicht waarbij 

enerzijds het interne toezicht wordt versterkt met behulp van een governancecode en een 

systeem van visitatie, en anderzijds een publiek toezicht wordt ingericht met behulp van een 

nieuwe regeling (voor de maatschappelijke onderneming) en de instelling van een autoriteit 

die als enige toezichthouder gaat fungeren.

er wordt aangedrongen op een gezamenlijke gegevensopvraag met het wsw zodat de 

administratieve lasten voor de sector beperkt blijven. de minister van wonen, wijken en 

Integratie komt op grotere afstand te staan en grijpt slechts in als het andere toezicht 

onvoldoende resultaat geeft. Het rapport doet de suggestie dat de minister wel de 

bevoegdheid moet krijgen om zo nodig de raad van Commissarissen te ontslaan. medio 2009 

wordt het rapport in de tweede Kamer besproken.

staatssteun

In de discussie over het toezicht moet ook nog een knoop worden doorgehakt over het 

staatssteundossier. medio 2008 lag een brief klaar van minister Vogelaar aan de tweede Kamer, 

maar werd besloten eerst het rapport van de stuurgroep-meijerink af te wachten. een van de 

openstaande vragen is welke grens moet worden gehanteerd om te bepalen of een activiteit 

als dienst van algemeen economisch belang voor staatssteun in aanmerking komt. onder 

andere zal de vraag aan de orde komen welke grens moet worden gehanteerd om te bepalen 

welke activiteiten voor staatssteun in aanmerking komen. Bovendien zal duidelijk moeten 

worden hoe corporaties een scheiding moeten aanbrengen tussen activiteiten die wel en niet 

voor staatssteun in aanmerking komen. Het scherp zetten van de scheiding brengt overigens 

met zich mee dat corporaties voor niet-staatssteunactiviteiten niet in aanmerking komen 

voor de borg van het wsw, terwijl het wel activiteiten betreft die volgens het BBsH tot het 

werkgebied van de corporatie behoren. Het is dan de vraag hoe corporaties hun bestaande 

middelen voor deze activiteiten kunnen inzetten.
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Vennootschapsbelasting:  
een nieuwe vaststellingsovereenkomst

de invoering van de integrale vennootschapsbelasting per 1 januari 2008 betekende ook 

het einde van de partiële vennootschapsbelasting, waarvoor leden van aedes in Vso 1 

(vaststellingsovereenkomst) een akkoord hadden gesloten met de Belastingdienst. Het eenzijdig 

opzeggen van deze overeenkomst door de Belastingdienst bracht partijen bij de rechter in kort 

geding. deze bepaalde dat de Belastingdienst niet onrechtmatig had gehandeld, omdat de 

vaststellingsovereenkomst door de wetswijziging haar betekenis had verloren. Hierna gingen 

aedes en de Belastingdienst opnieuw in gesprek, met een nieuwe vaststellingsovereenkomst 

(Vso 2) als resultaat. Belangrijk onderdeel van Vso 2 is de waardering van vastgoed en leningen 

op de fiscale openingsbalans per 1 januari 2008. menig corporatie koos ervoor het commercieel 

vastgoed eind 2008 tijdelijk economisch aan een dochter over te dragen, om maximaal te 

profiteren van de bepalingen uit het Vso 1 voor de periode 2006-2007. de invoering van de 

integrale vennootschapsbelasting bracht corporatie de Veste ertoe de minister van wonen, wijken 

en Integratie te verzoeken de status van toegelaten Instelling op te heffen. de minister gaf hieraan 

geen gehoor. de Veste heeft hiertegen procedures gestart.

overleg over de kredietcrisis

Het wsw is in het najaar, samen met aedes en medewerkers van de minister van wonen, wijken 

en Integratie, een overleg gestart over de kredietcrisis en mogelijke maatregelen in het licht 

hiervan. Het wsw ontving signalen dat de verkoop van woningen in de loop van 2008 aanzienlijk 

stagneerde. ook andere organisaties waarschuwden voor effecten op de woningmarkt.

uit analyse van de prognosecijfers (dpi voorjaar 2008) en de realisatiecijfers (dVi) over 2007 blijkt 

dat steeds meer corporaties geconfronteerd worden met krappe kasstromen. maar liefst 153 

corporaties kunnen uit hun exploitatie, over een prognoseperiode van 5 jaar, geen positieve 

kasstroom realiseren. ook blijken corporaties steeds vaker afhankelijk van toekomstige verkopen. 

de teruglopende kasstroom is een direct gevolg van ambitieuze investeringsplannen in 

combinatie met de invoering van de vennootschapsbelastingsplicht (vpb) per 1 januari 2008. ook 

de stichtingskostengrens van € 200.000 is in toenemende mate een knelpunt geworden, mede 

door het ontbreken van mogelijkheden voor niet-borgbare financiering.

In het overleg is gesproken over drie mogelijke maatregelen:

■ indexatie van de stichtingskostengrens;

■ tijdelijke verruiming van de borgingsgrens, om stagnatie in het middensegment te 

voorkomen;

■ rechtstreekse toegang tot de kapitaalmarkt onder wsw-borging.

de rapportages van het wsw leidden eind 2008 tot Kamervragen van pvda, Cda en sp.  

Het kabinet heeft besluitvorming over maatregelen voor de woningmarkt doorgeschoven 

naar begin 2009.
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overleg over de s.s. rotterdam

een liquiditeitstekort bij stichting woonbron, dat rechtstreeks verband hield met de renovatie 

van de s.s. rotterdam, heeft geleid tot verhoogd toezicht, in samenwerking met het ministerie 

van Vrom en het CFV. In het kader hiervan is veelvuldig met woonbron, het ministerie en het 

CFV overlegd. uiteindelijk heeft de minister in december twee aanwijzingen gegeven en een 

toezichthouder aangesteld.

maatschappelijk vastgoed

op uitdrukkelijk verzoek van minister Vogelaar heeft het wsw met het ministerie van Vrom 

overlegd over de criteria waaraan objecten moeten voldoen om voor borging in aanmerking 

te komen. Het wsw heeft geparticipeerd in de Kopgroep maatschappelijke Voorzieningen 

en Vastgoed. Het wsw werkt mee aan de publicatie ‘Zo rekenen we aan maatschappelijk 

vastgoed’, een handreiking voor het vaststellen van de huurprijs van maatschappelijk 

vastgoed. ook heeft het wsw zijn medewerking gegeven aan de ontwikkeling van een 

afwegingskader, dat het wsw zal betrekken in de risicobeoordeling van corporaties met 

veel maatschappelijk vastgoed. er is geëxperimenteerd met de borging van het transferium 

Jeugdzorg met een ‘foyer de jeunesse’, een intensieve, wijkoverstijgende vorm van zorg en 

huisvesting.
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In 2008 is de inrichting van de wsw-processen voltooid en is ook het procesgericht 

werken verder vormgegeven. alle wsw-medewerkers hebben hiervoor deelgenomen aan 

het trainingstraject procesgericht werken. met behulp van Control en Kwaliteit en onder 

begeleiding van een extern adviesbureau, is een self assessmentprogramma ontwikkeld: 

hiermee zijn de bedrijfsrisico’s per proces in kaart gebracht en adequate maatregelen 

beschreven om ongewenste effecten te voorkomen. na een gedegen evaluatie door 

onze nieuwe accountant pricewaterhouseCoopers in het kader van haar werkzaamheden 

voor de jaarrekeningcontrole, hebben we het jaar kunnen bekronen met een In Control 

verantwoording zoals opgenomen in dit jaarverslag. ook is veel aandacht uitgegaan naar de 

inrichting van functies, met behulp van adequate functieprofielen en gerichte investering 

in de kennis en kunde van onze medewerkers. wij zijn gekomen tot een autorisatie- en 

rVB-matrix (register verantwoordelijkheden en bevoegdheden) en een vergaderstructuur, 

waarin resultaatgebieden, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de mt-leden en de 

verschillende overlegorganen zijn geregeld volgens het ‘linking-pin-systeem’.

Het managementteam heeft zich zeer positief uitgesproken over de betrokkenheid en inzet 

van alle wsw-collega’s in een jaar vol turbulentie. de directie heeft haar waardering hiervoor 

tot uitdrukking gebracht in een collectieve bonus voor alle medewerkers.

proCesgerICHt werKen

Het inrichten en beschrijven van processen in een organisatie kan alleen effectief zijn als 

medewerkers ook helder voor ogen hebben wat procesmatig werken inhoudt. daarom 

hebben de medewerkers van het wsw organisatiebreed het trainingstraject procesgericht 

werken gevolgd. daarin zijn verschillende aspecten aan de orde geweest: de eigen bijdrage 

in het proces, de verantwoordelijkheden die procesgericht werken met zich meebrengt, en 

de grondhouding die het vraagt. dat het bij procesgericht werken niet alleen gaat om het 

uitoefenen van een taak, maar vooral om de bijdrage aan het proces, is als een ‘eye opener’ 

Interne organisatie
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ervaren. Het heeft inzicht verschaft in de rol van houding en gedrag, en van de bereidheid 

om feedback te geven en te ontvangen. de flexibiliteit en effectiviteit die ontstaat als 

procesverantwoordelijken en -eigenaren naar dit inzicht handelen, stelt onze organisatie in 

staat zich aan te passen zodra dat nodig is.

Informatievoorziening

met workflow- en documentmanagement als de nieuwe dragers van alle processen, heeft 

2008 in het teken gestaan van het verder verbeteren van de kwaliteit van onze dienstverlening. 

Voor de samenwerking met externe partijen is een standaard ’service level agreement’ (sla) 

opgesteld. op grond van deze sla zijn met alle relevante leveranciers afspraken gemaakt over 

de service die het wsw van de geleverde applicaties mag verwachten.

mede met behulp van een externe interim-manager is een nieuw afdelingsplan voor 

Informatiebeheer ontwikkeld, gebaseerd op het Bisl-raamwerk, wat staat voor Business 

information services library. Hiermee kan het wsw nog beter inhoud geven aan zijn rol als 

‘demand’-organisatie bij het aansturen van de outsourcing van ICt.

onder voorzitterschap van de kwaliteitsmanager is de Changeboard opgezet, een 

overlegorgaan met alle mt-leden en een afvaardiging van Informatiebeheer. de Changeboard 

dient als platform om alle voorgestelde proceswijzigingen te overzien en te bespreken.  

ook alle projecten met een ICt-component of een procesoverstijgende verandering komen  

in de Changeboard aan de orde.

VernIeuwIngen

Bij de controle van de jaarrekening door pricewaterhouseCoopers is nadrukkelijk gekeken naar 

hoe het wsw de ICt heeft geregeld, en hoe dit kan bijdragen aan de betrouwbaarheid van 

de organisatie. net als de andere processen is ook de informatievoorziening in het In Control 

traject betrokken. op grond van de analyse zijn de ‘key controls’ voor de ICt en de benodigde 

maatregelen gedefinieerd, en zijn waar nodig de werkprocessen verder verbeterd.

de extranetapplicatie ess (employment self service) is geïmplementeerd, met behulp waarvan 

wsw-medewerkers zelfstandig Hrm-registraties zoals naw-gegevens kunnen wijzigen en 

verlofaanvragen kunnen doen. Het gebruik van documentmanagement is uitgebreid met digitale 

dossiers voor het contractenbeheer van de afdeling Kapitaalmarkt en voor de controller.
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Cultuur

Medewerkersbelevingsonderzoek (MBO)

dit onderzoek, dat jaarlijks wordt herhaald en waarvan de uitkomsten in een klankbordgroep 

worden geëvalueerd, heeft een aantal onderwerpen opgeleverd dat de mt-leden in hun 

nieuwe jaarplannen hebben verwerkt. de resultaten van het mBo krijgen zo in de pdCa-

cyclus (plan, do, Check, act) een vervolg in de vorm van verbeteracties, afdelingsplanningen 

en resultaatafspraken.

Ontwikkeling managementteam

Het managementteam heeft in 2008 het leiderschapsprogramma afgerond, dat een jaar 

eerder was gestart, met onder meer trainingen over thema’s als leiderschap, leerdoelen, 

managementvaardigheden en een eigen leiderschapsstijl. dit heeft weer aanknopingspunten 

opgeleverd om in 2009 een vervolg te geven.

Project Huisvesting

onder de uitgangspunten die het mt heeft geformuleerd voor de toekomstige huisvesting 

van het wsw, neemt cultuurversterking een belangrijke plaats in. Veel medewerkers hebben 

deelgenomen aan de klankbordgroepen en zo hun inbreng gehad op het programma van 

eisen. daarnaast leveren verschillende medewerkers als specialist input op het gebied van 

bijvoorbeeld ICt, facilitair management en arbo. we houden de medewerkers op de hoogte 

via presentaties en de nieuwsbrief ‘on the move’.

Strategie en organisatievisie 2010

na een bezinning op de strategienota door het mt, tijdens enkele ‘heidagen’, is een traject 

gestart om de organisatievisie te actualiseren. de oude organisatievisie had een scope 

tot december 2008 en is opgevolgd door ‘Focus op december 2010’, opnieuw vervat in 

een boekje. tijdens de eindejaarsbijeenkomst van het personeel, op 16 december, is het 

samen met de jaarplannen gepresenteerd. Het boekje, dat door de medewerkers goed 

werd ontvangen, gaat onder de noemer ‘cultuur’ onder meer in op de principes van 

maatschappelijk verantwoord en bewust ondernemen, waaraan het wsw invulling wenst te 

geven, met aandacht voor de drie p’s (people, planet, profit).

organIsatIestruCtuur

tijdens het verslagjaar zijn er vier medewerkers uit dienst gegaan en twee in dienst getreden. 

per 31 december 2008 waren 33 mensen via een dienstverband werkzaam bij het wsw.  

er bestaan in de organisatie momenteel vier vacatures bij accounts, één bij Kapitaalmarkt en 

één bij Beleid. deze vacatures worden om strategische redenen vooralsnog zoveel mogelijk 

door interim-medewerkers vervuld.
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Organigram per 31 december 2008 (volgens formatieplan: 35,6 fte)

doorontwikkeling van het wsw

de directie heeft de voor de afdelingen accounts en Beleid & Informatiebeheer uitgesproken 

voornemens, die voortkomen uit de organisatievisie, in een tweetal adviesaanvragen 

voorgelegd aan de ondernemingsraad.

Afdeling Accounts verdeeld in risico- en relatiemanagement

de accountmanagers bij de afdeling accounts zijn per 1 juli 2008 opgesplitst in 

risicomanagers en relatiemanagers. Voor de plaatsingen hebben de accountmanagers een 

assessment doorlopen en is gekeken naar trainingen, gericht op de vereiste competenties.

Afdeling Beleid & Informatiebeheer ontvlochten

per 1 juli 2008 is het team Informatiebeheer ondergebracht bij Bedrijfsondersteuning.  

Beleid is als kernafdeling blijven bestaan naast de afdelingen accounts en Kapitaalmarkt.  

de communicatiefunctie is direct onder de directeur geplaatst.

Functiewijzigingen

er is een kwaliteitsmanager aangesteld. deze vormt samen met de controller het team Control 

en Kwaliteit, dat direct onder de directie opereert. de kwaliteitsmanager is verantwoordelijk 

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

de focus ligt op verdere ontwikkeling en verbetering van het denken en werken in processen, 

en het periodiek toetsen van klant- en medewerkerstevredenheid aan de hand van het InK-

kwaliteitsmanagementmodel (Instituut nederlandse Kwaliteit).

Directie 
(1 fte)

Control en kwaliteit
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(1 fte)
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Facilitaire 
diensten

Financiële
administratie

NRV
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Werving & selectie

Zoals bij organisatiestructuur al aangegeven, zijn verschillende posities op interim-basis 

vervuld. In 2008 is het trainee- en management development (md)-traject gestart. In de 

loop van het voorjaar verwachten wij, in het kader van ons trainee- en md-beleid, een drietal 

starters aan te stellen boven de formatie van het wsw. deze starters, met potentie om binnen 

enkele jaren door te stromen naar een specialistische of leidinggevende functie, bieden wij 

het eerste jaar intensieve opleiding, training en begeleiding.

Interne communicatie

In de verslagperiode is bij het wsw een intranet ingevoerd. Via een overzichtelijke en 

aantrekkelijke structuur hebben onze medewerkers toegang tot een breed aanbod van 

informatie. een aantal medewerkers heeft de aanlevering en verwerking van content als 

specifieke taak toevertrouwd gekregen. op het intranet wordt onder meer aangeboden:

■ management nieuws, een uitgave van het team Communicatie over de besluitvorming  

van het wsw;

■ wsw Intern, een informeler uitgave over het wel en wee van het wsw, de medewerkers  

en de personeelsvereniging;

■ mededelingen en notulen van de ondernemingsraad;

■ een nieuwsrubriek;

■ Informatiebulletin.

Administratieve verbeteringen

de p&o-administratie is sterk verbeterd. Het ess-systeem heeft de processen voor 

verlofaanvraag, overwerkdeclaratie en de verwerking van naw-mutaties efficiënter, 

gestroomlijnder en betrouwbaarder gemaakt. Via het intranet zijn personele regelingen en 

andere personeelsinformatie eenduidig te raadplegen, en ook kunnen medewerkers hier 

formulieren downloaden. er is een aanzet gegeven om, naast de financiële administratie, 

een specifieke p&o-administratieve functie in te richten. deze ontwikkeling kan begin 2009 

worden geformaliseerd.

arBeIdsVoorwaarden en -omstandIgHeden

Opleidingen

Het budget voor opleidingen van het wsw bedraagt jaarlijks 4% van de bruto loonsom.  

de opleidingsbehoefte is in 2008 geïnventariseerd en vervat in een opleidingsplan waarvoor 

een iets hoger budget van € 91.500 benodigd was. wij hebben met name geïnvesteerd 

in procesmatig werken, persoonlijke en teamontwikkeling en technische en inhoudelijke 

trainingen en opleidingen.

met enkele medewerkers zijn, naast persoonlijke opleidingsplannen (pop’s), ook 

loopbaanafspraken gemaakt. Zij krijgen de gelegenheid zich naar nieuwe posities te 

ontwikkelen. Het was de wens van deze medewerkers om zich verder te ontwikkelen 

en binnen het wsw door te groeien. deze wensen zijn goed te verenigen met de 

organisatiebehoefte.
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Arbo

dit verslagjaar is de risico-inventarisatie en evaluatie (rI&e) uitgevoerd en is een aanzet 

gemaakt voor het plan van aanpak om de arbeidsrisico’s nog verder te kunnen reduceren.  

met instemming van de ondernemingsraad is een preventiemedewerker benoemd, die de 

zorg heeft voor de dagelijkse veiligheid, gezondheid en welzijn binnen het wsw.

de jaarlijkse ontruimingsoefening is naar tevredenheid uitgevoerd en het calamiteitenplan 

is bijgesteld. alle BHV’ers hebben een opfriscursus gevolgd. Het wsw heeft een aed 

(automatische externe defibrillator) aangeschaft en medewerkers getraind in het gebruik ervan.

In het kader van verzuimpreventie is november uitgeroepen tot themamaand voor 

gezondheidsmanagement. er zijn initiatieven ontplooid, gericht op lifestyle. Zo zijn 

medewerkers, op speelse wijze, gestimuleerd om minder te roken, meer te bewegen en 

gezond te eten.

Ziekteverzuim

Het gemiddelde ziekteverzuim is in 2008 een procent gestegen naar 4,78% (2007: 3,76%).  

de gemiddelde verzuimfrequentie is uitgekomen op 1,55 en de gemiddelde verzuimduur op 

10,72 dagen. enkele langdurig arbeidsongeschikte medewerkers hebben het grootste aandeel 

in de statistiek. de verzuimgegevens van het wsw zijn in lijn met de landelijke trend en geven 

geen aanleiding tot extra maatregelen. de preventiemedewerker volgt de ontwikkelingen 

uiteraard nauwlettend.

Verzuimpercentage in 2007 en 2008 per kwartaal

2007 2008

1e kwartaal 5,10% 4,19%

2e kwartaal 4,37% 4,46%

3e kwartaal 2,61% 4,75%

4e kwartaal 2,67% 5,73%

Gemiddeld 3,76% 4,78%

Overleg met de ondernemingsraad

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

gehad met de ondernemingsraad (or), en twee adviesaanvragen aan de or voorgelegd. 

deze adviesaanvragen hadden betrekking op de afdeling accounts (deling van 

accountmanagement in risico- en relatiemanagement), en (ontvlechting van) de afdeling 

Beleid en Informatiebeheer. gezien de gereduceerde omvang van de organisatie en de 

gewijzigde topstructuur heeft de directie de raad ook verzocht het reglementair aantal leden 

terug te brengen van vijf naar drie. de or is hiermee akkoord gegaan. ook met de benoeming 

van een preventiemedewerker heeft de ondernemingsraad desgevraagd ingestemd.

Bij ons overleg met de ondernemingsraad is tevens de evaluatie van de pilot ‘structuur Cao’ 

aan de orde geweest.
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Bijeenkomsten wsw

eind november en begin december heeft het wsw landelijk een zestal bijeenkomsten 

georganiseerd met als thema ‘Het nieuwe Faciliteren in de praktijk’. Hier is de praktische 

uitwerking van ‘Het nieuwe Faciliteren’ toegelicht, met onderwerpen als:

■ faciliteringsvolume versus borgingsruimte;

■ kredietwaardigheid versus faciliteringsvolume;

■ 2% aflossingsfictie;

■ woZ-waarde;

■ evaluatiepunten dpi 2007.

Voorafgaand aan de bijeenkomsten had het wsw de corporaties gevraagd vragen uit de 

praktijk naar voren te brengen. aan de hand van stellingen zijn deze vragen tijdens de 

bijeenkomsten centraal behandeld. wij hebben de opkomst van 351 personen als zeer goed 

ervaren. de evaluatie van de bijeenkomsten leverde ook een goede waardering op; ruim 85% 

van alle deelnemers kwam tot een totaaloordeel van ‘goed’ tot ‘zeer goed’. wij kijken als wsw 

tevreden terug op de bijeenkomsten en nemen de aangedragen verbeterpunten mee in de 

verdere professionalisering van onze werkwijze.

externe communicatie
en overleg
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Communicatiemiddelen wsw

Website WSW

de website van het wsw wordt goed bezocht. met name in de laatste twee kwartalen van 

2008 is de gemiddelde tijdsduur per bezoek gestegen. de site is in het verslagjaar uitgebreid 

met inhoudelijke klantinformatie, gericht op de corporatie. Zo is aandacht besteed aan 

een goede toelichting op de werkwijze van het wsw, het faciliteringsvolume en actuele 

onderwerpen voor de sector. ook is de engelstalige website volledig vernieuwd, specifiek 

gericht op de financiële doelgroepen.

WSW Actueel

wsw actueel is in 2008 twee keer verschenen, het relatiemagazine van het wsw.

Gezamenlijke gegevensopvraag

de gezamenlijke gegevensopvraag heeft weer plaatsgevonden via Corpodata. er zijn dit 

jaar geen voorlichtingsbijeenkomsten gehouden, wel is intensief gebruikgemaakt van de 

Corpodata-nieuwsbrief.

Externe publicatie

op basis van de gegevensopvragen dpi en dVi heeft het wsw onder meer twee externe 

publicaties samengesteld: de trendrapportage in oktober, op basis van de prognosecijfers, 

en in december het Cijfermatig perspectief woningcorporaties, verslagjaar 2007. Beide 

rapportages geven een goed beeld van de financiële positie van de corporatiesector en 

leveren een bijdrage aan de actuele discussies omtrent de sector. soortgelijke rapportages 

zijn ook in 2009 weer gepland.

Perscontacten

als gevolg van de kredietcrisis is het wsw regelmatig om commentaar gevraagd, voor 

toelichting van de kredietcrisis en de mogelijke hieruit voortvloeiende ontwikkelingen in de 

corporatiesector. wij hebben hieraan vanuit onze rol als inhoudelijk expert en risicobewaker 

gehoor gegeven en zijn als gevolg hiervan regelmatig in diverse publicaties genoemd en 

geciteerd.
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Voor een juiste omgang met de pers heeft het wsw een duidelijke procedure opgesteld en 

vaste woordvoerders aangewezen. Het wsw hecht aan een zorgvuldige bijdrage in de media, 

zoals die past bij de rol en positie van het wsw.

Partnership Cruyff Courts

Het wsw heeft in 2008 de samenwerking met Cruyff Courts invulling gegeven door een 

donatie voor aanleg van trapveldjes. Het wsw beoogt hiermee een bijdrage te leveren aan 

verhoging van de kwaliteit van de samenleving. daarnaast heeft het wsw een proces in gang 

gezet om de Courts van verschillende woningcorporaties onder de borgingsfaciliteiten te 

kunnen brengen. Het wsw zal samen met Cruyff Courts verdere mogelijkheden onderzoeken 

om meer trapveldjes te realiseren.

oVerleg met de BelangrIJKste staKeHolders

gewoontegetrouw heeft het wsw ook in 2008 weer veelvuldig overlegd met de stakeholders: 

de deelnemers, de achtervangers het ministerie van Vrom en Vereniging nederlandse 

gemeenten (Vng), aedes en het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV).

Deelnemersraad

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

dient, is in 2008 viermaal bijeengeweest. aan de orde kwamen onder meer de volgende 

onderwerpen:

■ kredietcrisis;

■ reglement van deelneming;

■ financiering;

■ toetreden van leden tot de deelnemersraad.

Achtervangers VROM en VNG

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

de Vng, heeft het wsw met beide partijen ook meermalen aanvullend overleg gevoerd.

er is onder meer gesproken over de gevolgen van de kredietcrisis, de financiële effecten van 

diverse maatregelen voor de sector, de ontwikkelingen op fiscaal gebied en de herijking van 

de relatie tussen rijk en woningcorporaties.

de achtervangers hebben ingestemd met de inhoud van een notitie over het risicovermogen 

van het wsw. afgesproken is dat het beleggingsstatuut van het wsw zal worden 

gemoderniseerd.

Aedes

er heeft veelvuldig overleg plaatsgevonden met aedes, enkele malen ook op directieniveau.
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dit jaar heeft het wsw voor de eerste keer een paragraaf opgenomen in zijn jaarverslag met daarin 

de In Control verantwoording. de verwachting is dat de komende jaren deze paragraaf compacter 

zal zijn dan deze uitgebreide introductie.

Bij de uitvoering van zijn missie heeft het wsw te maken met risico’s. of het wsw 

zijn doelstellingen realiseert is onder meer afhankelijk van politieke omstandigheden, 

marktontwikkelingen en economische factoren. de belangrijkste risico’s verbonden aan de 

missie en de doelstellingen zijn hieronder beschreven, en zo ook de risicobeheersings- en 

controlemaatregelen die het wsw hiervoor intern heeft getroffen. leidraad is het wsw-

risicobeheersingskader dat in 2008 in het kader van de In Control verantwoording is 

doorontwikkeld.

Het management van het wsw onderkent relevante risico’s in vier categorieën:

■ strategisch risico;

■ kredietrisico;

■ beleggingsrisico;

■ operationeel risico.

Het wsw-risicobeheersingskader dat in deze figuur is weergegeven, waarborgt dat het wsw 

continu op de hoogte is van de mate waarin de strategische en operationele doelen zijn bereikt, 

dat de financiële verslaglegging betrouwbaar is en dat in overeenstemming met de toepasselijke 

wet- en regelgeving wordt gehandeld.

een beschrijving van de belangrijkste elementen van het risicomanagementsysteem van het wsw 

is eveneens opgenomen in dit hoofdstuk.

risicoprofiel en  
In Control verantwoording
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WSW-risicobeheersingskader

Missie en 
Doelstellingen

Missie

Het WSW is hét 
onafhankelijke 
instituut, dat optimale 
�nanciering van 
vastgoed in de 
publieke sector 
mogelijk maakt voor 
aangesloten 
instellingen en 
daarmee wil bijdragen 
aan de kwaliteit van 
de samenleving

Doelstellingen van 
risicomanagement Processen

Risico's en 
maatregelen

Doelstellingen

• Uitbreiding van het 
�nancieringsaanbod

• Processen werken 
conform kwaliteits-
eisen waarbij de 
organisatie bijna 
vanzelf draait

• Geëquipeerd werken 
in een procesgeoriën-
teerde organisatie

• Externe ontwikke-
lingen worden 
adequaat vertaald in 
de dagelijkse 
bedrijfsvoering

Beheersen 
strategisch risico

Beheersen 
kredietrisico

Beheersen 
beleggingsrisico

Beheersen 
operationeel 
risico

Besturen en beheren

Belangenbehartiging

Registreren

Risicomonitoring

Faciliteren

Aanspraak

Financiën-
Vermogensbeheer

Financiën-
Factureren/Inkoop

Innovatie

CRM

IT-beheer

Vastgelegd in 
Business Proces 

Control Diagrams 
t.b.v. Risk 

Assessment:
• monitoring

• bijsturing 
• evaluatie

• rapportage
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risicocategorieën

strategIsCH rIsICo

‘Het effect op de realisatie van de missie van het WSW, inclusief het verkrijgen van de maatschappelijke 

ruimte hiervoor, als gevolg van de gekozen strategie en de uitvoering daarvan’

Bij het strategische risico wordt in de eerste plaats beoordeeld wat het mogelijke effect is op 

de borgbare activiteiten van het wsw. pas na deze beoordeling kan worden overgegaan op 

verdieping en verbreding van de activiteiten van het wsw.

Het mogelijk maken van rechtstreekse toegang tot de openbare kapitaalmarkt en van een 

financieringsstructuur voor niet-borgbare activiteiten is een belangrijk onderdeel van de strategie 

van het wsw. op deze manier kunnen wij optimale financieringsmogelijkheden creëren voor 

vastgoed in de publieke sector.

de belangrijkste hiermee samenhangende risico’s:

■ draagvlak bij de achtervangers;

■ borgbare activiteiten in relatie tot staatssteun;

■ de reputatie van het wsw.

Voor verdieping en verbreding van onze activiteiten zijn wij als wsw afhankelijk van de 

achtervangers. Hoewel het wsw is gepositioneerd als verbinding tussen overheid, deelnemers en 

financiers, is onze relatie met de overheid in haar rol van achtervanger toch bijzonder. deze relatie 

krijgt invulling via werkoverleg met de Vng en de rijksoverheid, en tweemaal per jaar bestuurlijk 

overleg onder voorzitterschap van de minister van wwI. In dit overleg trachten wij draagvlak te 

verwerven voor de aanpassingen die het wsw voorstaat in zijn beleid, de borgingsgrens en de 

steun voor nieuwe activiteiten, zodat wij onze strategie kunnen verwezenlijken.

Het eu-verdrag stelt eisen aan mededinging en staatssteun. een van de gevolgen voor nederland 

is de scheiding van sociale en commerciële activiteiten. Het wsw is voorstander van juridische 

scheiding. Het vraagstuk van de staatssteun heeft consequenties voor wat het wsw mag en kan 

borgen. wij hebben een (blijvend) heldere en juridisch duurzame structuur voor ogen.

onduidelijkheid over borging zou ertoe kunnen leiden dat het wsw ten onrechte borgt, met 

aanspraken als gevolg. dit zou de reputatie van het wsw kunnen beschadigen. Het wsw verwacht 

dergelijke reputatierisico’s te kunnen vermijden door enerzijds de bepleite heldere structuur en 

anderzijds door goede risicomonitoring.

KredIetrIsICo

‘Het effect op resultaat en risicovoorziening 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. dit geeft inzicht in het algehele risicoprofiel van 

de geborgde portefeuille, en in het verschil tussen de aangetrokken corporatierisico’s en de 
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afgegeven triple-a zekerheid op de leningen. de financiële instellingen kunnen deze leningen 

solvabiliteitsvrij aanhouden. In 2007 en 2008 is het proces van beoordeling van de corporaties 

substantieel gewijzigd (nader beschreven onder Kredietwaardigheid individuele deelnemers): het 

wsw beoordeelt de ontwikkeling van de financiële positie van woningcorporaties aan de hand 

van hun kredietwaardigheid en geprognosticeerde kasstromen.

de belangrijkste hiermee samenhangende risico’s:

■ kwaliteit van risicomonitoring en toekenning faciliteringsvolume;

■ systeemrisico’s in de corporatiesector;

■ herfinancieringsrisico;

■ de kwaliteit van het aanspraakproces.

de kwaliteit van het risicomonitoringsproces is essentieel voor de risicovoorziening van het 

wsw, de obligoverplichting van de corporaties en uiteindelijk rijksoverheid en gemeenten in 

hun rol als achtervanger. Het risicomonitoringsproces van het wsw is robuust en houdt rekening 

met de verschillen tussen corporaties. we spelen met het proces ook adequaat in op actuele 

ontwikkelingen, zoals de impact van de kredietcrisis op de derivatenpositie van corporaties  

(zie ook Kredietwaardigheid individuele deelnemers). Kasstromen staan centraal en vaststelling van 

de kredietwaardigheid van elke corporatie en het daarbij af te geven faciliteringsvolume vormen 

de basis van het proces. proces en systematiek omvatten onder meer:

■ kredietwaardigheidstoetsing;

■ productacceptatieprocedure;

■ continu monitoring op basis van risicoprofiel;

■ reglement van deelneming;

■ richtlijnen, normen en algemene voorwaarden voor borging;

■ escalatiemodel bij toename van de materialiteit van de risico’s.

dit jaar is verder invulling gegeven aan het escalatiemodel door het instellen van een interne 

borgingscommissie. naarmate de materialiteit van de risico’s toeneemt, beoordeelt de commissie 

deze risico’s in het kader van de besluitvorming omtrent het toekennen van risicoprofielen en 

faciliteringsvolumes.

onze positionering als verbinding tussen overheid, deelnemers en financiers maakt ons als wsw 

ook gevoelig voor systeemrisico’s. er is in toenemende mate sprake van fusies tussen corporaties, 

waardoor de risico’s voor het wsw ook in omvang toenemen. dit heeft zijn weerslag op de 

periodieke beoordeling of de risicovoorziening van het wsw nog adequaat is. 

als specifieke maatregel is dit jaar ingesteld dat bij fusies due diligence onderzoeken worden 

uitgevoerd. ook vindt periodieke beoordeling plaats door middel van analyses zoals wij die 

publiceren in het Cijfermatig perspectief. ook het toenemend gebruik van derivatenvolumes 

door corporaties is als een systeemrisico te beschouwen. wij nemen dit effect al mee in ons 

risicomonitoringsproces door middel van periodieke en gerichte opvraging. nadat de kredietcrisis 

een flinke volatiliteit van de rentestanden teweegbracht, zijn wij eind 2008 overgegaan tot een 

specifieke opvraging om de derivatenposities van de corporaties goed te kunnen monitoren. 
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Hierbij hebben wij met name gekeken naar het risico dat corporaties extra zekerheden aan banken 

moeten verstrekken in de vorm van liquiditeiten. de sector is voor zijn financiering sterk afhankelijk 

van twee sectorbanken. dit betekent een belangrijk systeemrisico dat zich met name doet voelen 

in deze kredietcrisis. enerzijds heeft het effect op de beschikbaarheid van geld, anderzijds op de 

tarieven van deze banken. de rol van het wsw hierin is het voeren van goed relatiemanagement 

met kapitaalmarktpartijen, treasury adviseurs en woningcorporaties en het continu monitoren van 

de financieringsmarkt.

periodiek staat het wsw voor het borgen van grote herfinancieringen, een gevolg van een zekere 

periodisering bij het afsluiten van leningen door corporaties. In het jaar 2009 zal dit in grote mate 

het geval zijn, zoals te zien is in de volgende grafiek.

als gevolg van de kredietcrisis is van probleemloze herfinanciering geen sprake meer, en zal meer 

inspanning nodig zijn. Banken kunnen zichzelf momenteel moeizaam funden voor termijnen 

langer dan drie jaar, terwijl corporaties juist sterk leunen op financieringen met langere looptijden. 

Vanuit het risicoperspectief van de banken betekent deze mismatch dat slechts beperkt geld kan 

worden uitgezet. Voor zover deze beschikbaarheid van geld problematisch blijft, zal het wsw 

ervoor kiezen in eerste instantie de herfinanciering mogelijk te maken. Het faciliteringsvolume 

wordt dus éérst hiervoor gebruikt en pas in tweede instantie voor nieuwe investeringen. deze 

mogelijke maatregel is een nadrukkelijk effect van de kredietcrisis. In lijn met onze strategie maken 

we ons verder continu sterk voor uitbreiding van het financieringsaanbod en optimale toegang tot 

de kapitaalmarkt.

mocht een corporatie ooit in gebreke blijven met aflossing en rentebetaling, dan zou een 

financiële instelling zich met haar aanspraak bij het wsw kunnen melden. dit vereist uiteraard 

een adequaat proces. omvang, oorzaak en impact op de risicovoorziening en het obligo van de 

corporaties moeten zo snel mogelijk duidelijk zijn. In het kader van de In Control verantwoording 

jaarlijkse herfinancieringen jaarlijkse renteconversie jaarlijkse rente-exposure
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hebben wij dit aanspraakproces opnieuw tegen het licht gehouden, verder verbeterd 

en uitgewerkt in een draaiboek. Centraal hierin staan het snel liquide maken van de 

risicovoorziening en de procedure van het inroepen de obligoverplichting bij de corporaties.

BeleggIngsrIsICo

‘Het effect op resultaat en risicovoorziening 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 

geld van het wsw fungeert als risicobuffer voor dergelijke gevallen.

de belangrijkste hiermee samenhangende risico’s:

■ randvoorwaarden vanuit beleggingsstatuut;

■ kwaliteit van het vermogensbeheer.

de belegde gelden van het wsw zijn geen vrij besteedbaar vermogen, maar een voorziening 

voor risico’s die voortvloeien uit de borgverplichting. Het spreekt vanzelf dat hiervoor een 

conservatief beleggingsbeleid wordt gehanteerd, waarbij een laag risico prevaleert boven 

een hoog rendement. Bovendien moeten deze beleggingen voor een deel zeer liquide zijn. 

dit is vastgelegd in zowel het beleggingsstatuut van het wsw als in de overeenkomst met 

de vermogensbeheerder waarin is gesteld dat 80 tot 90% van het belegd vermogen direct 

als voorschot opvraagbaar is. Het beleggingsstatuut moet ook in tijden van kredietcrisis 

goed hanteerbaar zijn. tot nog toe is dit mogelijk gebleken, waarbij met name de regels voor 

de termijnen van het verkopen en de criteria die bepalen waarin belegd mag worden, hun 

waarde hebben bewezen.

om het beleggingsrisico te beheersen is het beheer van de beleggingsportefeuille  

uitbesteed. Hieronder vallen aan- en verkoop van vastrentende waarden, het herbeleggen  

van couponrente en het aanhouden van een (beperkte) positie in liquide middelen.  

uiteraard gebeurt dit binnen de door het wsw doelbewust vastgestelde grenzen.  

de vermogensbeheerder rapporteert maandelijks en overlegt jaarlijks een accountantsverklaring 

aan het wsw ter verantwoording van het gevoerde beheer.

naast de keuze om uitsluitend 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 de beleggingsportefeuille is in 2008 uitgekomen op 7,48%.  

dit resultaat ligt fractioneel (0,11%) onder de benchmark.

operatIoneel rIsICo

‘Het effect op resultaat en risicovoorziening van het WSW door ontoereikende interne processen en 

systemen, of gebrekkig menselijk handelen’
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de belangrijkste hiermee samenhangende risico’s zijn niet-adequate risicobeheersings- en 

controlemaatregelen, die verankerd kunnen zijn in de:

■ processen;

■ informatie- en gegevensverwerkende systemen.

Voor het vastleggen van de processen en het gebruik van informatie- en gegevensverwerkende 

systemen hanteert het wsw ‘business process control diagrams’ (BpCd’s), die periodiek worden 

beoordeeld en daarna zo nodig bijgestuurd. In het kader van het In Control traject rapporteert de 

controller de uitkomsten van dergelijke maatregelen rechtstreeks aan de directeur en aan de raad 

van Commissarissen van het wsw. ook de verbetermaatregelen, waaraan passende acties zijn 

gekoppeld, komen in deze rapportage naar voren. daarnaast steunt de externe accountant voor 

het afgeven van diens verklaring op de kwaliteit van de administratieve organisatie van het wsw. 

specifiek gebruikt de externe accountant bij de controle de procesbeschrijvingen met daarin 

ook de risicobeheersingsmaatregelen, die in het kader van de In Control verantwoording zijn 

vastgelegd en ook in de managementletter zijn gerapporteerd.

Bij de uitvoering van zijn werkzaamheden heeft het wsw sinds 2007 te maken met een 

gewijzigde houding van de Belastingdienst, die heeft aangegeven van mening te zijn dat 

het wsw belastingplichtig is voor de vennootschapsbelasting. er zijn aanslagen opgelegd 

over de jaren 2002 tot en met 2007 voor in totaal € 57,4 miljoen. Het wsw betwist deze 

vennootschapsbelastingplicht. er loopt een bezwaartraject en inmiddels heeft het wsw zijn 

standpunt ook toegelicht bij het ministerie van Financiën.

de informatie- en gegevensverwerkende systemen zijn gebaseerd op Bisl (Business 

information services library), een methodiek specifiek voor de beheersing van uitbestede 

informatieverwerkingsprocessen. In het kader van de In Control verantwoording is in 

2008 een risicoanalyse informatiebeveiliging en continuïteit uitgevoerd, met de code voor 

informatiebeveiliging als uitgangspunt. risico’s op het gebied van fysieke toegangsbeveiliging, 

logische toegangsbeveiliging, personeel en continuïteit zijn stuk voor stuk in kaart gebracht en er 

zijn maatregelen getroffen om de onderkende risico’s af te dekken. een belangrijke maatregel, voor 

meerdere risicogebieden, is de invoering van service level agreements (sla’s) met de belangrijkste 

partners op het gebied van de uitbestede automatisering.

risicomanagementsysteem

rIsIComanagement

‘Door middel van risicomanagement is het WSW continu op de hoogte van de mate waarin strategische 

en operationele doelen zijn bereikt, is een betrouwbare financiële verslaglegging gewaarborgd en staat 

vast dat wordt gehandeld in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.’’
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de centrale kenmerken van het risicomanagement bij het wsw zijn:

Verantwoordelijkheid

risicomanagement is bij het wsw verankerd in het beheer en bestuur van de organisatie.  

de raad van Commissarissen is nadrukkelijk betrokken en evalueert periodiek de relevante risico’s 

en de beheersingsmaatregelen die directie en managementteam hier tegenover stellen. Hierna 

beschrijven wij de belangrijkste bouwstenen van ons risicomanagementsysteem, met de In 

Control verantwoording als ankerpunt.

Besturing

Het wsw is een compacte organisatie, met korte lijnen en frequent overleg over zowel primaire 

(kernoverleg) als secundaire processen (kwaliteitsoverleg). daarnaast bevindt de organisatie 

zich in een fase van toenemende formalisering, bijvoorbeeld in de vorm van standaardisering 

van richtlijnen, autorisatiematrices, etc. Bij de invulling van zijn missie hanteert het wsw een 

besturingsproces ‘van grof naar fijn’: een vijfjaarlijkse strategie (tweejaarlijks te updaten), een 

tweejaarlijkse organisatievisie, uiteraard jaarlijks een begroting en jaarplan met formulering van 

doelstellingen en teamplannen, en vervolgens kwartaal- en voortgangsrapportages en specifieke 

managementrapportages.

Risicohouding

onze prudente houding ten opzichte van de risico’s die we als wsw lopen, is concreet vertaald 

naar onze business rules. Zowel intern als extern komt dit tot uiting in onder meer:

■ borgingrichtlijnen (extern): onze richtlijnen, normen en algemene voorwaarden voor borging 

zijn conservatief, facilitering vindt slechts plaats tot maximaal 50% van de woZ-waarde;

■ maximale rentenorm (extern): wij toetsen leningen aan een door het wsw bepaalde maximale 

rentenorm, waarbij de verhouding tussen volume en vaste en variabele rente bepalend is;

■ conservatieve beleggingsportefeuille (intern): belegging is uitsluitend mogelijk in obligaties in 

de hoofdcategorie aa volgens s&p, moody’s en Fitch;

■ kwaliteitsinvesteringen (intern): wij investeren continu in de kwaliteit van onze organisatie, wat 

onder meer tot uiting komt in onze investeringen in het In Control traject en het procesmatig 

werken.

Integriteit en compliance

onze reputatie als integere instelling is essentieel voor het vertrouwen van onze stakeholders. 

Compliance is dan ook een belangrijk onderdeel van ons beheersingsinstrumentarium. Het wsw 

hanteert een integriteitscode voor personeelsleden, waarin de normen zijn beschreven waaraan 

iedereen die bij de organisatie betrokken is zich moet houden.

alle taken die samenhangen met compliance zijn ondergebracht bij de controller van het 

wsw. deze rapporteert de uitkomsten van het In Control traject aan directie en raad van 

Commissarissen. de controller kan, als hij zou menen dat de directie niet adequaat op zijn 

signalen reageert, zich desgewenst direct tot de raad van Commissarissen richten. ook de externe 

accountant bespreekt zijn bevindingen met het bestuur en de raad van Commissarissen.
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Personeelsbeleid/competentiemanagement

Het wsw is een procesgeoriënteerde kernorganisatie met medewerkers die breed inzetbaar 

zijn, die verantwoordelijkheid nemen en zich richten op de kernactiviteiten. wij hanteren de 

principes van integraal management, waarbij het sturen op output en het beheer van de 

daarvoor benodigde middelen zijn geïntegreerd. dit stelt managers in staat om, samen met 

hun medewerkers, alle beslissingen te nemen die nodig zijn om de processen van hun eenheid 

resultaat-, output- en klantgericht, en tevens efficiënt en kostenbewust ten uitvoer  

te brengen.

wij ervaren integraal management bij het wsw als een effectieve vorm van inspirerend en 

resultaatgericht leiderschap, die leidt tot het:

■ motiveren van medewerkers (en externe actoren) om optimaal te willen bijdragen aan de 

resultaten van de organisatie;

■ optimaal integreren van de sturing op output, gericht op effecten in de samenleving, en het 

beheer van de beschikbare middelen;

■ delegeren van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, zo laag mogelijk in de 

organisatie;

■ elkaar aanspreken op nakoming van managementafspraken in het kader van de 

organisatiestrategie.

Rating en kwaliteitssystemen

Het wsw streeft naar het behalen en behouden van de hoogst mogelijke ratings. wij beschikken 

al jaren over een aaa-rating van standard & poor’s en een aaa-rating van moody’s Investor 

service. deze ratings, de hoogst haalbare, zijn sinds 1997 respectievelijk 1998 stabiel en hebben 

beide ook een ‘outlook stable’. de ratings zijn van belang omdat deze ten goede komen 

aan de financieringscondities van de in het wsw deelnemende corporaties. Immers, vanuit 

risicomonitoring bezien, kunnen aangetrokken (corporatie)risico’s zo worden omgezet in een 

afgegeven triple-a zekerheid. standard & poor’s heeft in haar rapportage expliciet aangegeven  

veel vertrouwen te stellen in het risicomonitoringsproces van het wsw.

Het wsw hanteert het InK-managementmodel van het Instituut nederlandse Kwaliteit, dat 

continu verbetering en vernieuwing van de kwaliteit van de bedrijfsvoering beoogt. Voor het 

vastleggen hiervan gebruiken we zogenoemde ‘business process control diagrams’ (BpCd’s), 

waarin ook de beschrijving van de administratieve organisatie en de daarin verankerde interne 

beheersing zijn opgenomen.

In Control verantwoording

Voor het wsw stond 2008 in het teken van professionalisering en daarbij is ook de vormgeving 

van het In Control traject een belangrijk aspect geweest. Zowel intern als van de zijde van onze 

stakeholders is behoefte aan een goede verantwoording over hoe het wsw In Control is. Het 

traject is uitgevoerd door een projectgroep onder verantwoordelijkheid van de controller en de 

kwaliteitsmanager met begeleiding van een extern adviseur.
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gekozen is een top-down en risk-based aanpak waarbij voor 2008 de geselecteerde processen en 

controls zijn beschreven en aantoonbaar in werking gesteld. Het toetsen van de continu werking 

van de controls wordt in 2009 geformaliseerd.

directie en managementteam, zelf ook proceseigenaren, hebben het wsw risicobeheersingskader 

vastgesteld (aan het begin van dit hoofdstuk schematisch weergegeven) en een plan van aanpak 

om te komen tot een In Control verantwoording. In dit plan zijn ook de processen van het wsw in 

BpCd’s beschreven. de onderstaande In Control cyclus dient als leidraad.

WSW In Control cyclus

de processen zijn afgestemd met de proceseigenaren en expliciet ook de in de processen 

opgenomen risico’s en maatregelen om deze te mitigeren. per proces hebben de proceseigenaren 

en de projectgroep bepaald wat de cruciale ‘key controls’ zijn voor de risicobeheersing. 

Voor de It-processen is het studierapport “normen voor de beheersing van uitbestede ICt-

beheersprocessen” van norea en pvIB als leidraad gekozen. Het bestaan van de (in totaal 68) key 

controls is door betrokkenen in de processen aangetoond via self assessments. de controller en de 

kwaliteitsmanager hebben op de kwaliteit van deze assessments toegezien.

onze nieuwe externe accountant, pricewaterhouseCoopers, heeft voor de 

controlewerkzaamheden gebruik gemaakt van de BpCd’s en de hierin opgenomen controls. deze 

aanpak is in overeenstemming met de wensen die wij hebben geformuleerd in het selectietraject 

voor een externe accountant. Het resultaat van de controlewerkzaamheden, gebaseerd op de in 

het In Control traject vastgelegde procesbeschrijvingen en risicobeheersingsmaatregelen, heeft 

pricewaterhouseCoopers in zijn managementletter gerapporteerd.

de aanpak, de methode van vastlegging en de gedefinieerde key controls hebben wij met de 

raad van Commissarissen afgestemd. de uitkomsten van de self assessments, vastgelegd in het 

key control register, hebben wij eveneens met de raad besproken, met inbegrip van de door te 

voeren verbeteringen.
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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 geralateerd aan 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 na belastingen over 2008 bedroeg € 28,8 miljoen (2007: € 15,9 miljoen).  

de opbrengsten en kosten zijn als volgt gespecificeerd:

Financiën wsw
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Winst- en verliesrekening (x € 1.000)

2008 2007

opbrengsten disagio en borgstellingsvergoeding 5.902 13.719

overige opbrengsten 13 32

Totaal van de opbrengsten 5.915 13.751

personeelskosten 4.255 3.851

afschrijvingen 672 470

Bijzondere kosten 0 -/- 113

overige bedrijfskosten 4.058 3.049

Totaal van de bedrijfskosten 8.985 7.257

Bedrijfsresultaat -3.070 6.494

FInanCIële Baten en lasten

resultaat uit beleggingen 31.863 9.363

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening  
voor belastingen 28.793 15.857

Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 0 0

Resultaat na belastingen 28.793 15.857

Het resultaat (x € 1.000) is toegevoegd aan:

■ borgstellingsreserve 15.617

■ reserve koersverschillen 13.017

daarmee bedroeg het eigen vermogen van het wsw ultimo 2008 € 452 miljoen. ultimo 2008 

bedroeg het risicovermogen zoals gedefinieerd in de achtervangovereenkomsten (waarde van 

de effecten plus de liquide middelen minus crediteuren/transitorische passiva) € 440 miljoen 

en het garantievermogen (eigen vermogen plus door deelnemers aan te houden obligo’s)  

€ 3.212 miljoen.
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een verdere toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening is te vinden bij de 

jaarrekening.

lIquIdIteItsprognose 2009-2013

de raming voor de komende jaren staat in de ‘liquiditeitsprognose 2009-2013’. de grafiek 

toont de ontwikkeling van het resultaat van het wsw over de periode 2004 tot en met 2013. 

Het geprognosticeerde resultaat over de jaren 2009 tot en met 2013 is gebaseerd op de 

verwachtingen uit de liquiditeitsprognose over deze jaren.

Resultaat WSW over 2004 - 2013
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In dit verslag verantwoordt onze raad zich over de wijze waarop wij het afgelopen jaar vorm en inhoud 

hebben gegeven aan onze interne toezicht- en adviesfunctie. als raad van Commissarissen oefenen 

wij toezicht uit op het beleid van het bestuur, met inbegrip van het wsw-risicobeheersingskader dat 

het bestuur heeft ingesteld, en op de algemene gang van zaken bij het wsw. daarnaast staan wij het 

bestuur met advies ter zijde en vervullen wij uiteraard onze werkgeversrol voor het bestuur.

structuur en werkwijze van de raad van Commissarissen

de raad van Commissarissen bestaat uit vijf leden, die elk ruime ervaring en expertise 

inbrengen. twee leden zijn benoemd op voordracht van aedes en één lid is voorgedragen 

door de deelnemersraad. om goed te kunnen functioneren heeft de raad van Commissarissen 

in de eerste plaats reguliere vergaderingen met het bestuur van het wsw. daarnaast zijn het 

overleg met de ondernemingsraad en dat met de controller van het wsw elk toevertrouwd 

aan twee (verschillende) leden van de raad van Commissarissen. deze leden leggen hiervoor 

verantwoording af aan de gehele raad, zodat wij gezamenlijk de eindverantwoordelijkheid 

dragen. de volledige raad stelt deze leden aan op basis van relevante expertise en ervaring.

Het is verheugend in dit verslag te kunnen melden dat de borgfunctie van het wsw zich in 2008 ten volle bewezen heeft. door de 

kredietcrisis is het voor woningcorporaties zeer moeilijk geworden om zonder borging, tegen redelijke kosten, geld aan te trekken. 

dankzij borging door het wsw, met zijn triple-a rating, is dit nog wél mogelijk. als raad van Commissarissen hebben wij ons in het 

verslagjaar vooral gericht op het acteren van het wsw in de nog voortdurende kredietcrisis.

Verslag van de raad van  
Commissarissen
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er bestaan gestructureerde rapportagelijnen en een rapportageformat, dat de raad van 

Commissarissen in staat stelt toezicht te houden. als raad komen wij in de loop van het jaar 

regelmatig bijeen volgens een vooraf opgesteld vergaderschema, zowel in eigen kring als in het 

bijzijn van bestuur en managementteam. Buiten het vergaderschema zijn de leden te allen tijde 

beschikbaar voor het bestuur. er heeft dan ook regelmatig overleg plaatsgevonden tussen de 

voorzitter van de raad en het bestuur, en tevens zijn er in 2008 twee extra vergaderingen ingelast.

governancecode

Voor beursgenoteerde bedrijven in nederland geldt sinds 2004 de Code tabaksblat voor 

corporate governance. sindsdien geldt voor zelfstandige bestuursorganen (ZBo’s) de ‘Code 

goed Bestuur uitvoeringsorganisaties’, een bewerking van de Code tabaksblat voor ZBo’s.

Het wsw valt niet onder de werkingssfeer van deze codes; immers, de stichting is noch 

een beursgenoteerde onderneming, noch een ZBo. Het wsw conformeert zich echter wel 

aan de geest van deze codes. Veel bepalingen werden al gehanteerd en naar aanleiding 

van deze codes heeft aanscherping plaatsgevonden op het gebied van transparantie, de 

bezoldigingsstructuur van het bestuur en de samenstelling en benoemingstermijn van de 

raad van Commissarissen. de concrete invulling is zichtbaar gemaakt in dit jaarverslag.

toezicht en advies

wij hebben ons rol als toezichthouder en onze adviesfunctie het afgelopen jaar als volgt 

invulling gegeven:

goedKeurIng operatIonele en FInanCIële doelstellIngen en strategIe

de meerjarenstrategie 2006-2010 die het bestuur in 2005 heeft gepresenteerd heeft indertijd 

onze goedkeuring gekregen. In deze strategie zijn de missie van het wsw en de hiervan afgeleide 

doelstellingen voor 2008 opgenomen. In de begroting voor 2009 heeft het wsw zijn doelstellingen 

voor 2009 en 2010 geformuleerd. Bij de behandeling van deze begroting tijdens onze bijeenkomst 

van 26 november 2008 hebben wij deze doelstellingen, alsmede de begroting, goedgekeurd.



6 0

Interne rIsICoBeHeersIng

Het In Control traject dat het wsw in 2008 heeft ingezet is uitgebreid aan de orde geweest 

tijdens de overlegmomenten van twee leden van onze raad met de controller. ook in onze 

reguliere vergaderingen is dit traject aan de orde geweest. wij hebben kennisgenomen van 

het wsw-risicobeheersingskader en wijze waarop processen voor de uitvoering van self 

assessments zijn vastgelegd. tijdens onze vergadering van 26 november 2008 hebben wij 

tevens kennisgenomen van de bevindingen die pricewaterhouseCoopers over het In Control 

traject in zijn managementletter heeft vastgelegd. naar aanleiding hiervan hebben wij het 

bestuur van het wsw gevraagd waar mogelijk nog aanvullende maatregelen te nemen.

toeZICHtKader

Het hieronder genoemde toezichtkader hanteert de raad van Commissarissen ten aanzien van het 

functioneren van het wsw. tijdens onze vergaderingen zijn deze onderwerpen besproken en waar 

nodig hebben wij het bestuur voorzien van advies en hebben wij besluiten goedgekeurd.

■ meerjarenstrategie 2010

■ organisatievisie Focus op december 2010

■ begroting en jaarplan

■ wsw-risicobeheersingskader

■ periodieke verslaggeving inclusief voortgang realisatie doelstellingen

■ jaarverslag inclusief jaarrekening

■ naleving toepasselijke wet- en regelgeving, inclusief relatie met de achtervangers

■ bezoldigingsbeleid van het bestuur

■ profielschets raad van Commissarissen

■ managementletter van de externe accountant aan de raad van Commissarissen  

en het bestuur.

Interne InFormatIeVoorZIenIng

de raad van Commissarissen ontvangt de kwartaalrapportages van het wsw, waarin het 

bestuur weergeeft in welke mate de doelstellingen zijn gerealiseerd. daarnaast ontvangen wij, 

waar nodig, separate rapportages. In 2008 hadden deze rapportages onder meer betrekking 

op de introductie en voortgang van financieringsstructuren, de mogelijke bestuursstructuur, 

gewenste borgingsgrenzen, aanpassingen in het beleggingsstatuut en ontwikkelingen op het 

gebied van de achtervangers.

Verantwoording en overige onderwerpen in 2008

onze raad van Commissarissen is in 2008 vier keer bijeengeweest volgens het tevoren 

vastgestelde vergaderschema. In elke vergadering bespraken wij de actuele ontwikkelingen, 

bestuursbesluiten en de kwartaalrapportage. op vaste momenten kwamen de begroting, het 

jaarverslag, het beoordelingskader, het functioneren van het bestuur en het functioneren van 

de raad zelf aan de orde.
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In twee vergaderingen is gesproken over de externe accountant en het voornemen een 

offerteprocedure te starten voor het benoemen van een accountant. dit heeft geleid tot een 

accountantswisseling na afloop van de controleopdracht van de toenmalige accountant.  

Vanaf boekjaar 2008 is pricewaterhouseCoopers benoemd als externe accountant van het wsw.

In onze vergaderingen zijn ook de volgende onderwerpen nog één of meerdere keren aan de 

orde gekomen:

■ procedure bij afwezigheid bestuur;

■ doorzakken corporatiebezit;

■ mogelijke vennootschapsbelastingplicht wsw;

■ herhuisvesting;

■ gegevensopvraag Corpodata;

■ terugkoppeling Bestuurlijk overleg;

■ 25 jaar wsw;

■ beleggingen wsw;

■ opvolging voorzitter raad van Commissarissen;

■ reglement van deelneming;

■ reglement van bezwaar;

■ effecten kredietcrisis (o.a. verruiming borgingsgrens en indexering).

naast het reguliere vergaderschema hebben twee ingelaste vergaderingen plaatsgevonden. In 

één vergadering bespraken wij de problematiek van een individuele corporatie met gevolgen voor 

het algemeen beleid van het wsw, en de opstelling van de achtervangers ten aanzien van diverse 

wsw-activiteiten. In de andere vergadering was met name de financieringsstructuur FinCo aan de 

orde en de mogelijke consequenties hiervan voor de organisatiestructuur van het wsw.

Contacten met de or

twee leden van de raad van Commissarissen hebben tweemaal informatief met de 

ondernemingsraad gesproken over de ontwikkelingen binnen en buiten het wsw. deze 

vergaderingen vonden plaats in afwezigheid van het bestuur. onze raad stelt de contacten 

met de ondernemingsraad zeer op prijs.

Contacten met de controller

twee andere leden van de raad van Commissarissen hebben tweemaal met de controller 

gesproken, met name over de governancestructuur en het In Control traject dat in 2008 onder 

gezamenlijke leiding van de controller en de kwaliteitsmanager is gestart. daarnaast kwamen de 

ontwikkelingen binnen en buiten het wsw aan de orde. ook deze vergaderingen vonden plaats 

in afwezigheid van het bestuur. er zijn goede afspraken gemaakt die de controller te allen tijde in 

staat stellen zich tot de raad van Commissarissen te wenden, als hij daartoe aanleiding ziet.
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Contacten met de deelnemersraad

eén van de leden van de raad van Commissarissen is als toehoorder aanwezig bij de 

vergaderingen en de jaarlijkse strategiediscussie van de deelnemersraad, om optimaal  

voeling te houden met wat er onder de deelnemers leeft.

Functioneren van de raad van Commissarissen

Voor een goed functioneren van onze raad van Commissarissen streven wij naar een 

evenwichtige samenstelling en spreiding van relevante kennisgebieden. dit komt tot uiting in:

■ het profiel van de leden;

■ periodieke zelfevaluatie;

■ het onderkennen van, en adequaat handelen bij, tegenstrijdige belangen;

■ de onafhankelijkheid van de leden.

leningen en garanties

Het wsw verstrekt geen leningen of garanties aan leden van de raad van Commissarissen, 

noch aan het bestuur en het personeel van het wsw.

samenstelling en remuneratie bestuur

op 31 december 2008 vormde de heer drs. r.l. van der post, algemeen directeur, het bestuur 

van het wsw.

BelonIngsstruCtuur Bestuur

de raad van Commissarissen heeft het beloningsbeleid van het bestuur vastgesteld. wij 

hebben met de bestuurder eenmaal per jaar een functioneringsgesprek, en ook eenmaal 

per jaar een beoordelingsgesprek. deze gesprekken hebben plaats met een delegatie van 

onze raad. ter voorbereiding vindt altijd overleg plaats binnen de raad, buiten aanwezigheid 

van de bestuurder. wij hebben geconstateerd dat het vasthouden aan een vast stramien ten 

aanzien van de variabele beloning (doelstellingen koppelen aan percentages) verstarrend 

werkt. dit heeft ons tot het besluit gebracht de variabele beloning afhankelijk te maken van 

het realiseren van de doelstellingen en van het algemeen gevoel over het functioneren van 

het bestuur.

prImaIre arBeIdsVoorwaarden 2008

Het salaris is mede gebaseerd op de in de sector volkshuisvesting gehanteerde schalen voor 

directeur-bestuurders.



J A A R V E R S L A G  2 0 0 8 6 3

Jaarverslag 2008 waarborgfonds sociale woningbouw

Salarissen bestuur WSW (in €)

2008 2007

Algemeen directeur
Bruto jaarsalaris incl. vakantiegeld 179.247 175.094

Variabele beloning 16.316 15.947

Totaal 195.563 191.042

seCundaIre arBeIdsVoorwaarden

de secundaire arbeidsvoorwaarden van het bestuur zijn in overeenstemming met de Cao 

woondiensten (aantal vakantiedagen, bijzonder verlof, vergoeding ziektekostenpremie en 

dergelijke). de premie ouderdomspensioen is eveneens conform deze Cao. Bij de kosten van het 

bestuur zijn tevens een leaseauto en een maandelijkse kostenvergoeding van € 170 inbegrepen.

samenstelling en remuneratie raad van Commissarissen

op 31 december 2008 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 drs. J.g.I.m. reijrink.

Vergoedingen Raad van Commissarissen in 2008 (in €)

per Jaar
waarVan 

onKostenVergoedIng

Voorzitter 25.728 1.500

Vice-voorzitter 12.916 1.000

lid 9.166 500
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Functies en nevenbetrekkingen 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 ook geen vaste 

nevenfuncties. wel verricht hij werkzaamheden op freelancebasis, onder meer voor  

de Volkskrant en als spreker, discussieleider en 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.

Nevenfuncties

■ lid van de raad van Commissarissen van de stichting administratiekantoor aedex

■ Voorzitter platform maatschappelijk ondernemen (pmo)

■ Voorzitter raad van toezicht van de stichting thuiszorg midden-gelderland

■ Bestuurslid Federatie opvang

■ lid hoofdbestuur mKB

■ lid maatschappelijke adviesraad (Vo-raad)

■ lid strategische adviesraad CBmo (Centrum voor het Bestuur van de maatschappelijke 

onderneming, onderdeel universiteit tilburg)

■ Voorzitter raad van toezicht po-raad (primair onderwijs)

■ adviseur psoriasis Vereniging nederland.

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.
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meVrouw drs. a. Van gorsel

Hoofdfunctie

■ directeur BmC

Nevenfuncties

■ Voorzitter raad van Commissarissen stichting de Hoven

■ lid partijbestuur pvda.

drs. J.g.I.m. reIJrInK

naast onderstaande nevenfuncties vervult de heer reijrink geen andere bestuursfuncties.

Nevenfuncties

■ lid raad van Commissarissen Kunst en Cultuur pensioen- en levensverzekerings 

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.

overige organen van het wsw

deelnemersraad

samenstelling van de deelnemersraad per 31 december 2008:

■ de heer drs. l.a. Bosveld ymere, amsterdam

■ mevrouw drs. a.a.J.m. Corsmit woongoed, middelburg

■ de heer drs. m.r.a. derks stichting studenten Huisvesting, nijmegen.

■ de heer g. de Heide rC woonbron, rotterdam

■ de heer p.K. Hillenga de Huismeesters, groningen

■ de heer drs. w.J. van lokven mooiland, grave

■ de heer n.t.J. overdevest ra rochdale, amsterdam

■ de heer drs. a.C. pureveen ra alliantie, Huizen

■ de heer mr. a.B. ringersma wonenwestBrabant, Bergen op Zoom

■ de heer drs. t. streppel wonenBreburg, Breda-tilburg

■ de heer C.J.J. strik talis woondiensten, nijmegen

■ de heer drs. H.l.m. van tilburg ra woningstichting Venlo-Blerick, Venlo

■ de heer a. troost woonzorg, amsterdam

■ de heer mr. Ing. a.m. Zopfi wassenaarsche Bouwstichting, wassenaar

Het volgende lid is in 2008 teruggetreden:

■ de heer d. mol de woonplaats, enschede
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CommIssIe Van adVIes

samenstelling van de Commissie van advies per 31 december 2008:

■ 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 2008 (in €)

VergoedIng

Voorzitter 7.104

lid 4.750

namens de raad van Commissarissen,

Huizen, 5 maart 2009

drs. M.P.A. van Dam

voorzitter
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Jaarrekening 2008
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Balans per 31 december 2008 (x € 1.000)

na resultaatbestemming
ref. 31-12-2008 31-12-2007

aCtIVa

Vaste activa

materiële vaste activa 1 1.109 1.662

Financiële vaste activa 2 439.872 403.798

440.981 405.460

Vlottende activa

Vorderingen 3 11.216 10.097

liquide middelen 4 903 8.703

12.119 18.800

453.100 424.260

passIVa

eigen vermogen 5 452.078 423.285

Kortlopende schulden 6 1.022 975

453.100 424.260
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winst- en verliesrekening over 2008 (x € 1.000)

ref. 2008 2007

opbrengsten disagio en borgstellingsvergoeding 7 5.902 13.719

overige opbrengsten 8 13 32

Totaal van de opbrengsten 5.915 13.751

personeelskosten 9 4.255 3.851

afschrijvingen 1 672 470

Bijzondere kosten 10 0 -/- 113

overige bedrijfskosten 11 4.058 3.049

Totaal van de bedrijfskosten 8.985 7.257

Bedrijfsresultaat -/- 3.070 6.494

FInanCIële Baten en lasten

resultaat uit beleggingen 12 31.863 9.363

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen 28.793 15.857

Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 0 0

Resultaat na belastingen 28.793 15.857
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Kasstroomoverzicht over 2008

ref. 2008 2007

Kasstroom uIt operatIonele aCtIVIteIten

resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen 28.793 15.857

Aanpassingen voor:

afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 1 672 470

Verandering in werkkapitaal:

Vorderingen 3 -/- 1.119 -/- 594

Kortlopende schulden (exclusief bankkrediet) 6 47 -/- 1.000

-/- 1.072 -/- 1.594

Kasstroom uit operationele activiteiten 28.393 14.733

Kasstroom uIt InVesterIngsaCtIVIteIten

Investeringen materiële vaste activa 1 -/- 119 -/- 753

toename financiële vaste activa 2 -/- 36.074 -/- 32.402

Kasstroom uit investerings activiteiten -/- 36.193 -/- 33.155

Toename/(afname) geldmiddelen 4 -/- 7.800 -/- 18.422

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:

2008 2007

stand per 1 januari 8.703 27.125

mutatie boekjaar -/- 7.800 -/- 18.422

Stand per 31 december 903 8.703
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toelichting

algemeen

Het wsw geeft garanties aan financiers die woningcorporaties leningen verstrekken voor sociale 

woningbouwprojecten en leningen voor maatschappelijk vastgoed. dankzij deze garanties 

kunnen de corporaties geld lenen tegen zeer gunstige voorwaarden. de garanties van het wsw 

staan zeer hoog aangeschreven. ’s werelds belangrijkste kredietbeoordelaars standard & poor’s en 

moody’s Investor service hebben het wsw hun hoogste ratings, respectievelijk triple-a en aaa, 

toegekend. Het wsw is een stichting met een zelfstandige bestuursstructuur.

Verbonden partijen

de stichting oZ Borgstede is een verbonden partij van de stichting waarborgfonds sociale 

woningbouw. Beide stichtingen hebben dezelfde directie die ook invloed kan uitoefenen op 

het beleid van beide stichtingen bij hun onderlinge transacties. daardoor zijn zij verbonden 

partijen. er is echter geen sprake van een groepsrelatie, daar het wsw de stichting oZ 

Borgstede niet beheerst. Hierdoor is er geen consolidatieplicht.

grondslagen Voor de waarderIng en de resultaatBepalIng

Aanpassing van de grondslagen

met ingang van het verslagjaar 2008 heeft het wsw zijn waarderingsgrondslagen in 

overeenstemming met titel 9 Bw2 gebracht. de effecten van deze stelselwijziging zien met 

name toe op presentatie en toelichting. er is geen effect op vermogen en/of resultaat.

waarderIngsgrondslagen

Algemeen

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

Materiële vaste activa

de materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de aanschafprijs onder aftrek van lineaire 

afschrijving gebaseerd op de economische levensduur.

Financiële vaste activa

de onder de financiële vaste activa opgenomen 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, of lagere marktwaarde.

Eigen vermogen

de onder het eigen vermogen opgenomen borgstellingsreserve wordt gevormd uit de 

bestemming van het resultaat. de reserve dient ter dekking van mogelijke toekomstige 

aanspraken door derden uit hoofde van de afgesloten borgtochtovereenkomsten.
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de onder het eigen vermogen opgenomen algemene reserve is voor onvoorziene uitgaven 

binnen het werkapparaat van wsw.

de onder het eigen vermogen opgenomen 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.

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 aanvullend disagio 

verschuldigd bij aanvang van het 21e jaar. omdat er vanuit de continuïteitsgedachte van 

de activiteiten van het wsw geen terugbetalingsverplichting bestond, 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. 

deze vergoeding bedraagt € 69 per € 1 miljoen aan schuldrestant en wordt per kwartaal 

gefactureerd en als bate verantwoord. doordat over geborgde leningen onder het regime 

van vóór 1 juli 2007 geen borgstellingsvergoeding wordt berekend, zullen de totale baten uit 

disagio/borgstellingsvergoeding de komende jaren lager zijn dan op basis van het uitstaande 

leningensaldo en de oude systematiek verwacht mocht worden. 

Lasten

de lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. dit geldt voor 

alle kosten van het wsw, onder aftrek van aan derden doorbelaste kosten. 

toelICHtIng op Het KasstroomoVerZICHt

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. de geldmiddelen in het 

kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. ontvangsten en uitgaven uit hoofde van 

interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit 

operationele activiteiten. transacties waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen 

plaatsvindt, waaronder financiële leasing, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen.
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toelichting op de balans (x € 1.000)

1. materiële vaste activa

Pand Borgstede I

Het pand wordt lineair afgeschreven in 14 jaar.

de investeringen in het plaatsen van een koelplafond en het plaatsen van een 

personenliftinstallatie 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 hanteren wij de volgende afschrijvingstermijnen:

■ Inventaris:   3-5 jaar

■ automatisering:

	 •	hardware:		 3	jaar

	 •	software:		 3	jaar

Verloop van de vaste activa:

pand 

Borgstede I InVentarIs

auto-

matIserIng totaal

InVesterIngen

Cumulatieve aanschafwaarde:

■ tot en met 31 december 2007 2.228 225 1.929 4.382

■ in 2008  0  0  119  119

Totaal cumulatieve aanschafwaarde
per 31 december 2008 2.228 225 2.048 4.501

aFsCHrIJVIngen

Cumulatieve afschrijving:

■ tot en met 31 december 2007 1.740 211 769 2.720

■ in 2008 166  8  498  672

Totaal cumulatieve afschrijving

per 31 december 2008 1.906 219 1.267 3.392

Boekwaarde per 31 december 2008 322 6 781 1.109

Boekwaarde per 31 december 2007 488 14 1.160 1.662
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2. Financiële vaste activa

eFFeC ten

Balanswaarde effecten

Het verloop van de effectenportefeuille is als volgt:

2008 2007

Stand per 1 januari 403.798 371.396
mutatie in ongerealiseerde koersverschillen in de verslagperiode 13.017 -/- 8.095

gerealiseerde koersverschillen in de verslagperiode -/- 67 -/- 108

aangekochte obligaties, medium term notes en onderhandse leningen 114.620 69.044

531.368 432.237

mutatie door uitloting en verkoop effecten -/- 90.906 -/- 28.439

afwaardering onderhandse lening -/- 590 0

Stand per 31 december 439.872 403.798

samenstelling van de effectenportefeuille per 31 december 2008:

nomInale 
waarde Beurswaarde

obligaties 430.300 438.413

onderhandse leningen 2.049 1.459

Totaal per 31 december 2007 432.349 439.872

Totaal per 31 december 2006 409.038 403.798

Bij de hertaxatie in september 2008 van het onderpand voor de onderhandse lening is 

gebleken dat het pand minder waard is dan de uitgegeven lening. Bij verkoop van dit pand 

(naar verwachting in 2009) kan stichting oZ Borgstede deze lening dan ook niet volledig 

terugbetalen. daarom is de lening afgewaardeerd tot de taxatiewaarde van het pand.

Indeling van de effectenportefeuille per 31 december 2008:

Indeling naar rating op basis van de beurswaarde van de beleggingen:

ratIng Beurswaarde VerdelIng In %

aaa 292.555 66,7

aa 138.999 31,7

a 6.859 1,6
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Indeling naar looptijd van de belegging:

Van/tot In Jaren  VerdelIng In %  BenCHmarK1)

VersCHIl t.o.V. 
BenCHmarK

0-3 32,08 29,28  2,80

3-5 18,20 23,22 -/- 5,02

5-7 18,31 13,92 4,39

7-10 11,78 16,28 -/- 4,50

10 en hoger 19,63 17,30 2,33

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 2008 tot 

en met 31 december 2008 bedraagt 7,59%. de meting van de portefeuille van het wsw over 

dezelfde periode bedraagt 7,48% (2007: 1,33% resp. 1,58%). de effectenportefeuille van het 

wsw is samengesteld conform het beleggingsstatuut, waarbij rekening is gehouden met de 

mogelijkheid om de belegging weer snel in liquide vorm te krijgen.

3. Vorderingen

deBIteuren 
31-12-2008 31-12-2007

disagio getekende leningen met stortingsdatum

voor balansdatum en borgstellingsvergoeding 1.003 509

doorbelaste kosten aan derden 23 21

Saldo 1.026 530

oVerlopende aC tIVa
31-12-2008 31-12-2007

overlopende interest  10.151 9.564

diversen  39 3

Saldo 10.190 9.567

Totaal 11.216 10.097

4. liquide middelen
31-12-2008 31-12-2007

Tegoeden bij bancaire instellingen en kas 903 8.703

de liquide middelen staan ter vrije beschikking
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5. eigen vermogen
31-12-2008 31-12-2007

Het eigen vermogen bestaat uit:

Borgstellingsreserve 438.178 422.402

algemene reserve 7.500 7.500

reserve koersverschillen 6.400  -/- 6.617

Totaal 452.078 423.285

Het verloop van het eigen vermogen is als volgt:

2008 2007

BorgstellIngsreserVe

saldo per 1 januari 422.402 398.450

resultaatverdeling  15.776  23.952

Saldo per 31 december 438.178 422.402

algemene reserVe

saldo per 1 januari 7.500 7.500

resultaatverdeling 0 0

Saldo per 31 december 7.500 7.500

reserVe KoersVersCHIllen

saldo per 1 januari -/- 6.617 1.478

mutatie door herwaardering in verband met effectenportefeuille 13.017 -/- 8.095

Saldo per 31 december 6.400 -/- 6.617

6. Kortlopende schulden

31-12-2008 31-12-2007

Crediteuren 506 352

transItorIsCHe passIVa

nog te betalen kosten 516 623

Saldo 1.022 975
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nIet uIt de Balans BlIJKende VerplICHtIngen

de jaarlijkse verplichtingen voortvloeiend uit huur- en leasecontracten bedragen per 

balansdatum € 0,6 miljoen. 

Het faciliteringsvolume (maximale bedrag aan externe financiering voor drie jaar) waarvoor 

het wsw bereid is borg te staan, is € 23,6 miljard voor de periode 2008-2010, waarvan 

€ 9,1 miljard voor herfinanciering (2007-2009: € 20,3 miljard, waarvan € 9,0 miljard voor 

herfinanciering). Van dit faciliteringsvolume (€ 23,6 miljard) is circa € 14,5 miljard reeds 

bezwaard en dus opgenomen in het totaal geborgd vermogen per 31 december 2008 van  

€ 71,7 miljard (2007: € 64,9 miljard).

sinds 2007 loopt er een discussie tussen de Belastingdienst en het wsw over een eventuele 

belastingplicht voor de vennootschapsbelasting. de Belastingdienst heeft belastingaanslagen 

opgelegd voor de periode vanaf 2002 voor een bedrag van in totaal € 57,4 miljoen. de 

belastingplicht en de aanslagen worden door het wsw betwist. gezien de invoering 

van de integrale vennootschapsbelastingplicht voor woningcorporaties, het door de 

Belastingdienst ingenomen standpunt en de lopende onderhandelingen met het ministerie 

van Financiën over een verzoek om gelijkstelling met woningcorporaties, acht het wsw het 

niet onwaarschijnlijk dat vanaf enig moment, of uiterlijk met ingang van 1 januari 2008 sprake 

zal zijn van belastingplicht voor de vennootschapsbelasting. Het is echter op dit moment 

niet te voorzien hoe de met ingang van het moment van belastingplicht op te stellen 

openingsbalans zal luiden. In het bijzonder is ongewis hoe het wsw om dient te gaan met de 

fiscale waardering van zijn risico’s. ook met betrekking tot de activa en overige passiva is het 

onduidelijk welke waarderingssystematiek voor de openingsbalans kan worden gevolgd. 
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toelichting op de winst- en verliesrekening (x € 1.000)

opBRENGSTEN

7. 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 2008 is  

€ 3,3 miljoen aan disagio ontvangen (2007: € 13,7 miljoen).  Voor de ná 1 juli 2007 

ondertekende leningsovereenkomsten is in 2008 € 2,6 miljoen aan borgstellingsvergoeding 

ontvangen (2007: € 0,5 miljoen). 

8. overige opbrengsten

de overige opbrengsten bestaan uit de registratiebijdragen van nieuwe deelnemers en de 

opbrengsten uit herbeoordeling voor deelnemers die geen gebruik hebben gemaakt van de 

borgfaciliteiten van het wsw. In totaal zijn deze opbrengsten € 13.000 (2007: € 32.000).

9. personeelskosten

de personeelskosten zijn als volgt samengesteld:

2008 2007

lonen en salarissen 1.828 1.965

sociale lasten 227 272

pensioenlasten 279 290

overige personeelskosten 374 463

Ingehuurd van derden 1.547 861 

   

Totaal 4.255 3.851

10. Bijzondere kosten

dit betreft voor het jaar 2007 de vrijval van de reorganisatievoorziening.
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11. overige bedrijfskosten

2008 2007

Kosten toezichthoudende en adviserende organen 90 96

Huisvestingskosten 575 546

algemene kosten 3.393 2.407

Totaal 4.058 3.049

2008 2007

Kosten toeZICHtHoudende en adVIserende organen

Vergoeding leden raad van Commissarissen 66 65

Vergoeding leden deelnemersraad 7 6

Vergoeding leden Commissie van advies 17 16

overige kosten  0  9

Totaal 90 96

2008 2007

algemene Kosten 

Kosten automatisering 397 407

Kosten rating en In Control verantwoording 309 118

Kosten accountant en adviseurs 310 183

Kosten beleggingen 264 367

Kosten voorlichting en documentatie 142 339

projectkosten 1.043 649

afwaardering onderhandse lening 590 0

overige algemene kosten 338 344

Totaal 3.393 2.407
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In het boekjaar en voorgaand boekjaar zijn de volgende bedragen aan accountantshonoraria 

ten laste van het resultaat gebracht:

2008 2007

Controle van de jaarrekening 59 54

andere controlewerkzaamheden 4 0

Fiscale advisering 0 46

andere niet-controlediensten 0 0

Bovenstaande honoraria betreffen uitsluitend de werkzaamheden die bij de stichting zijn 

uitgevoerd door accountantsorganisaties en externe accountants zoals bedoeld in art. 1, lid 1 

wta (wet toezicht accountantsorganisaties).

In de projectkosten zijn met name de projecten Corpodata (gezamenlijke gegevensopvraag 

met het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting) en FinCo (Financieringsstructuur voor 

Corporaties) opgenomen. Het project Corpodata is in 2008 afgerond. Voor het project FinCo 

zijn in 2008 aanloopkosten gemaakt om te komen tot een financieringsprogramma voor de 

niet-borgbare activiteiten van woningcorporaties, gebaseerd op collectiviteit.

12. resultaat beleggingen

Het behaalde resultaat beleggingen is als volgt samengesteld:

2008 2007

rente BeleggIngen

effecten 18.580 16.366

Bankrekeningen 333  1.200

Totaal  18.913 17.566

Koersresultaat BeleggIngen

■ Verkoopresultaat in het boekjaar -/- 67 -/- 108

■ resultaat door herwaardering effecten 13.017  -/- 8.095

Totaal 12.950 -/- 8.203

Totaal resultaat beleggingen 31.863 9.363
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overige informatie

aantal personeelsleden

gemiddeld waren er in 2008 bij het wsw 34 personeelsleden in dienst (2007: 37). 

Het gemiddeld aantal fte’s in 2008 bedraagt 30,1 (2007: 32,6).

BelonIng Bestuurder

de in de personeelskosten opgenomen kosten (bruto salaris inclusief vakantiegeld 

en variabele beloning) van het bestuur van het wsw bedragen in 2008 € 195.563 

(2007: € 191.042).

aanspraKen wegens BorgstellIng

Het wsw is in het jaar 2008, evenals in voorgaande jaren, niet aangesproken wegens 

verleende borgstellingen. ook zijn geen mogelijke claims bekend.

Huizen, 5 maart 2009 

Bestuur/directie            Raad van Commissarissen
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overige gegevens

statutaire resultaatbestemming

resultaatBestemmIng 2008

In overeenstemming met de statutaire resultaatbestemming is het resultaat als volgt verwerkt 

in de jaarrekening

2008 2007

VerdelIng resultaat ten gunste Van:

Borgstellingsreserve 15.776 23.952

algemene reserve 0 0

reserve koersverschillen 13.017 -/- 8.095

resultaat na belastingen 28.793 15.857
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aan raad van Commissarissen van stichting waarborgfonds sociale woningbouw 

accountantsverklaring

VerKlarIng BetreFFende de JaarreKenIng 

wij hebben de in dit Jaarverslag op pagina 68 tot en met 84 opgenomen jaarrekening 2008 

van stichting waarborgfonds sociale woningbouw te Huizen bestaande uit de balans  

per 31 december 2008 en de winst-en-verliesrekening over 2008 met de toelichting 

gecontroleerd. 

VerantwoordelIJKHeId Van Het Bestuur 

Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening 

die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het 

opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met titel 9 Boek 2 Bw. deze 

verantwoordelijkheid omvat onder meer: het ontwerpen, invoeren en in stand houden van 

een intern beheersingssysteem relevant voor het opmaken van en getrouw weergeven in de 

jaarrekening van vermogen en resultaat, zodanig dat deze geen afwijkingen van materieel 

belang als gevolg van fraude of fouten bevat, het kiezen en toepassen van aanvaardbare 

grondslagen voor financiële verslaggeving en het maken van schattingen die onder de 

gegeven omstandigheden redelijk zijn. 

VerantwoordelIJKHeId Van de aCCountant 

onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van 

onze controle. wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met nederlands recht. 

accountantsverklaring
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dienovereenkomstig zijn wij verplicht te voldoen aan de voor ons geldende gedragsnormen en 

zijn wij gehouden 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 het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie 

over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. de keuze van de uit te voeren 

werkzaamheden is afhankelijk van de professionele oordeelsvorming van de accountant, 

waaronder begrepen zijn beoordeling van de risico’s van afwijkingen van materieel belang 

als gevolg van fraude of fouten. In die beoordeling neemt de accountant in aanmerking het 

voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van vermogen en resultaat 

relevante interne beheersingssysteem, teneinde een verantwoorde keuze te kunnen maken 

van de controlewerkzaamheden die onder de gegeven omstandigheden adequaat zijn 

maar die niet tot doel hebben een oordeel te geven over de effectiviteit van het interne 

beheersingssysteem van de stichting. tevens omvat een controle onder meer een evaluatie 

van de aanvaardbaarheid van de toegepaste grondslagen voor financiële verslaggeving en 

van de redelijkheid van schattingen die het bestuur van de stichting 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 geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de 

samenstelling van het vermogen van stichting waarborgfonds sociale woningbouw per 31 

december 2008 en van het resultaat over 2008 in overeenstemming met titel 9 Boek 2 Bw. 

VerKlarIng BetreFFende andere wettelIJKe VoorsCHrIFten en/oF  

VoorsCHrIFten Van regelgeVende InstantIes 

op grond van de wettelijke verplichting ingevolge artikel 2:393 lid 5f Bw melden wij dat het 

jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals 

vereist in artikel 2:391 lid 4 Bw. 

almere, 5 maart 2009 

pricewaterhouseCoopers accountants n.V. 

G.A.N. Turkenburg RA 
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Conform onze overeenkomst met het rijk om jaarlijks een liquiditeitsprognose te overleggen voor de komende vijf jaar, 

bieden wij u hierna onze liquiditeitsprognose aan voor de jaren 2009 tot en met 2013. 

Liquiditeitsprognose 2009-2013

Liquiditeitsprognose 2009-2013

ZekerheidsstruCtuur

de stichting Waarborgfonds sociale Woningbouw (WsW) is onderdeel van de 

zekerheidsstructuur voor de Nederlandse volkshuisvesting. deze structuur heeft tot doel 

zekerheden te bieden voor financieringen aan toegelaten instellingen, verder te noemen 

‘woningcorporaties’. samengevat bestaat de zekerheidsstructuur uit:

■ 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 vragen 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.
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de achtervangpositie van rijk en betrokken gemeente bestaat uit een onherroepelijke 

overeenkomst tot het verstrekken van renteloze leningen, als de vermogenspositie van het 

wsw zou 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 naar een optimale facilitering van zijn deelnemers. dit betekent dat alle 

financieringswensen worden afgezet tegen de beschikbare kaders. Zo nodig, en wanneer 

de corporatie het risico kan dragen, overlegt het wsw met stakeholders over mogelijke 

uitbreiding van faciliteiten of verlaging van drempels. daarnaast streeft het wsw naar 

minimale administratieve verplichtingen en een zo gering mogelijke bureaucratie om 

borgstellingen af te geven.

de mate waarin een individuele deelnemer wordt gefaciliteerd, is afhankelijk van de 

kredietbeoordeling. deze is gebaseerd op een adequaat systeem van risicobeheersing, op 

basis van een early-warning mechaniek voor wat betreft de solvabiliteits- en liquiditeitspositie 

en mogelijke ontwikkelingen daarin.

allereerst heeft het wsw-bestuur regels en richtlijnen geformuleerd om de 

kredietwaardigheid te beoordelen. 

■ wsw-medewerkers bediscussiëren zo nodig planontwikkelingen en beleidsvoornemens bij 

corporaties op basis van deze regels en richtlijnen;

■ wsw-medewerkers maken een beoordeling op grond van financiële positie, 

beleidsvoornemens in relatie tot de (regionale) woningmarkt en de mate waarin de 

organisatie adequaat reageert;

■ het wsw maakt op basis van deze onderzoeken (maatwerk)afspraken voor de facilitering;

■ zo nodig wordt de corporatie tussentijds gemonitord op relevante risicoaspecten;

■ het wsw vraagt jaarlijks van zijn deelnemers een door bestuur en registeraccountant 
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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 maakt deze werkwijze duidelijk in al zijn uitingen (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 

hierin ook in de toekomst te blijven slagen.

1. prognose resultaat en vermogensontwikkeling 2009-2013

Bij het opstellen van de prognose, weergegeven in bijlage 1, zijn de volgende uitgangspunten 

gehanteerd:

■ volume aan nieuwe borgstelling € 41 miljard;

■ borgstellingsvergoeding 0,0276% per jaar over het uitstaand volume voor nieuw getekende 

leningen;

■ toename geborgd vermogen van circa € 75 miljard naar circa € 90 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.
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Het verloop van het garantievolume, garantievermogen en niveau waarop achtervangers 

renteloze leningen moeten verstrekken, ziet er op basis van deze uitgangspunten als volgt uit:

ultImo garantIeVolume garantIeVermogen

nIVeau, waarop 
aCHterVangers 

renteloZe lenIngen 
moeten VerstreKKen

2009 € 75,4 miljard € 3.369 miljoen € 188 miljoen

2010 € 79,0 miljard € 3.529 miljoen € 198 miljoen

2011 € 82,7 miljard € 3.690 miljoen € 207 miljoen

2012 € 86,3 miljard € 3.852 miljoen € 216 miljoen

2013 € 90,0 miljard € 4.017 miljoen € 225 miljoen

Het wsw staat borg voor rente en aflossingsverplichtingen van deelnemers. de mogelijke 

verplichtingen die voortvloeien 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 2009 4,47%

ultimo 2010 4,47%

ultimo 2011 4,46%

ultimo 2012 4,46%

ultimo 2013 4,46%

nadere toelichting

1.1 geBorgd Vermogen

Het totaal geborgd vermogen zal van 2009 tot en met 2013 stijgen van circa € 75 miljard naar 

circa € 90 miljard. wij hebben de prognosecijfers van de deelnemers uit het boekjaar 2007 

meegenomen in onze analyse voor de ontwikkeling van het geborgd vermogen voor de 

komende vijf jaar.
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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 2009 2010 2011 2012 2013

Begin van het jaar 71,7 75,4 79,0 82,7 86,3

nieuw te borgen leningen 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2

aflossing leningen -/- 4,5 -/- 4,5 -/- 4,5 -/- 4,5 -/- 4,5

Eind van het jaar 75,4 79,0 82,7 86,3 90,0

de verwachting is dat gedurende de prognosejaren € 41 miljard aan nieuw wsw-papier wordt 

uitgegeven.

1.2 BorgstellIngsVergoedIng

de hoogte van de opbrengst borgstellingsvergoeding voor de jaren 2009 tot en met 2013 

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 2009 tot en met 2013 uitgegaan van een rente 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):

2009 2010 2011 2012 2013

resultaat beleggingen  18,9  19,1  19,3  19,5  19,7
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1.4 BeHeers- en admInIstratIeKosten

(Bedragen x € 1 mIlJoen) 2009 2010 2011 2012 2013

personeelskosten (incl. kosten  
ondersteuning afdelingen en advisering)

 

4,6 4,1 4,4 4,7 5,1

Kosten bestuurlijke organen 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Huisvestingskosten 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6

projectkosten 1,0 0,8 0,8 0,8 0,8

algemene kosten 3,1 2,6 2,7 2,8 2,8

Totaal 9,5 8,2 8,6 9,0 9,4

de personeelskosten hebben betrekking op de personele bezetting voor de reguliere 

werkzaamheden. de algemene kosten omvatten de voorlichting aan en het informeren van 

deelnemers en andere bij het wsw betrokken partijen, de kosten van credit rating, voor 

informatievoorziening en de overige apparaatskosten.

2. geprognosticeerde balans

In deze liquiditeitsprognose is als bijlage 2 een geprognosticeerde balans per 31 december 

2009 tot en met 2013 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 € 553 miljoen in het jaar 2013.

VoordelIg resultaat

om over voldoende garantievermogen te beschikken ten genoege van de overheden 

en geldgevers, is het noodzakelijk als wsw een zodanig jaarresultaat te realiseren dat 

de groei van het eigen vermogen een weerspiegeling vormt van de toename van de 

borgingsactiviteiten, en dat dit gebeurt tegen zo laag mogelijke kosten voor de deelnemers.

deze liquiditeitsprognose is op 5 maart 2009 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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Bijlage 1

1. prognose resultaat 2009-2013 (x € 1 miljoen)

2009 2010 2011 2012 2013

Baten

Bijdrage deelnemers  6,5  7,5  9,4  11,7  13,9 

resultaat beleggingen  18,9  19,1  19,3  19,5  19,7 

Totaal baten  25,4  26,6  28,7  31,2  33,6 

lasten

Beheer- en administratiekosten

personeelskosten  4,6  4,1  4,4  4,7  5,1 

Kosten bestuurlijke organen  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1 

Huisvestingskosten  0,7  0,6  0,6  0,6  0,6 

projectkosten  1,6  0,8  0,8  0,8  0,8 

algemene kosten  3,1  2,6  2,7  2,8  2,8 

Totaal lasten  9,5  8,2  8,6  9,0  9,4 

Jaarresultaat  15,9  18,4  20,1  22,2  24,2

2. ontwikkeling eigen vermogen 2009-2013 (x € 1 miljoen)

 
Begin van het jaar  451,9  467,8  486,2  506,3  528,5

resultaat  15,9  18,4  20,1  22,2  24,2 

Eind van het jaar  467,8  486,2  506,3  528,5  552,7 

3. liquiditeitsprognose 2009-2013 (x € 1 miljoen)

ontVangsten

Bijdrage deelnemers  6,5  7,5  9,4  11,7  13,9 

resultaat beleggingen  18,9  19,1  19,3  19,5  19,7 

Totaal ontvangsten  25,4  26,6  28,7  31,2  33,6 

uItgaVen

Beheer- en administratiekosten

Totaal lasten  9,5  8,2  8,6  9,0  9,4 

af: afschrijvingskosten  -/- 0,6 -/- 0,6 -/- 0,6 -/- 0,6  -/- 0,6 

Totaal beheers- en administratiekosten  8,9  7,6  8,0  8,4  8,8 

Investeringen  0,6  0,6  0,6  0,6  0,6 

Totaal uitgaven  9,5  8,2  8,6  9,0  9,4 

Mutatie in liquiditeit  15,9  18,4  20,1  22,2  24,2
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Bijlage 2

geprognosticeerde balans per 31 december (x € 1 miljoen)

2009 2010 2011 2012 2013

aCtIVa

Vaste activa 2 2 2 2 2

Beleggingen op lange termijn 457 476 496 518 542

Beleggingen op korte termijn,  

vlottende en liquide middelen 10 9 9 10 10

Totaal activa 469 487 507 530 554

af: schulden op korte termijn -/- 1 -/- 1 -/- 1 -/- 1 -/- 1

Eigen vermogen 468 486 506 529 553
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Vaststelling risico- en garantievermogen (x € 1 miljoen)

2009 2010 2011 2012 2013

 rIsICoVermogen Zoals gedeFInIeerd  
In de aCHterVangoVereenKomsten  
(x € 1 mIlJoen)

     

RiSiCo

     

waarde van de effecten 457 476 496 518 542

liquide middelen 1 1 1 1 1

Crediteuren/transitorische passiva -/- 1 -/- 1 -/- 1 -/- 1 -/- 1

Risicovermogen 457  476  496  518  542 

     

Bo
RG

1. geBorgde lenIngen: (x € 1 mIlJard)

Begin van het jaar  71,7  75,4  79,0  82,7  86,3 

nieuw te borgen leningen  8,2  8,2  8,2  8,2  8,2 

aflossing leningen -/- 4,5 -/- 4,5 -/- 4,5 -/- 4,5 -/- 4,5 

Eind van het jaar  75,4  79,0  82,7  86,3  90,0

2. oBlIgo’s (x € 1 mIlJoen)

Begin van het jaar  2.760  2.901  3.042  3.183  3.323 

nieuw te borgen leningen  314  314  314  314  314 

aflossing leningen -/- 173 -/- 173 -/- 173 -/- 173 -/- 173 

Eind van het jaar  2.901  3.042  3.183  3.323  3.464 

3. garantIeVermogen (x € 1 mIlJoen)

eigen vermogen  468  487  507  529  553

obligo's  2.901  3.042  3.183  3.323  3.464 

Totaal garantievermogen  3.369  3.529  3.690  3.852  4.017 

4.  garantIeVermogen In proCenten 
Van Het totaal Van de geBorgde 
lenIngen (nomInaal) 4,47  4,47 

 

4,46  4,46  4,46

5.  mInImumnIVeau Van Het garantIe- 
Vermogen, waarop aCHterVangers  
renteloZe lenIngen moeten  
VerstreKKen (x € 1 mIlJoen)

0,25% van het totaal van  
de geborgde leningen  188,4  197,5 

 
206,7 

 
215,8 

 
224,9 

Bijlage 3



J A A R V E R S L A G  2 0 0 8 9 7

Jaarverslag 2008 waarborgfonds sociale woningbouw



9 8

© 2009

waarborgfonds sociale woningbouw

ReDAc tie en PRoDuc tiebegeLeiDing

ronald dunsbergen, communicatieadviseur

gerard post uiterweer, the Key agency, amsterdam

Inge van der Brug, communicatieadviseur

ont weRP en PRoDuc tie

the Key agency, amsterdam

DRuk

Zwaan printmedia, wormerveer

Colofon









Waarborgfonds Sociale Woningbouw
gebouw Borgstede, Huizermaatweg 2

postbus 1232

1270 Be Huizen

telefoon +31 (0)35 528 64 20

Fax +31 (0)35 528 64 29

e-mail info@wsw.nl

Internet www.wsw.nl

waarborgfonds sociale woningbouw


