
Jaarverslag 2009
L I Q U I D I T E I T S P R O G N O S E  2 0 1 0  -  2 0 1 4





Jaarverslag 2009
L I Q U I D I T E I T S P R O G N O S E  2 0 1 0  -  2 0 1 4



2



J A A R V E R S L A G  2 0 0 9 3

Jaarverslag 2009 waarborgfonds sociale woningbouw

V o o r w o o r d  4

V e r s l a g  Va n  d e  r a a d  Va n  Co m m i s s a r i s s e n  6

 

B e s t u u r s V e r s l a g  16

Financiering deelnemers 16

Kredietwaardigheid individuele deelnemers 34

externe ontwikkelingen 42

interne organisatie 46

externe communicatie en overleg 52

25-jarig jubileum wsw 56

risicoprofiel en in Control verantwoording 60

J a a r r e K e n i n g  2009 70

Balans per 31 december 2009  72

winst- en verliesrekening over 2009  73

Kasstroomoverzicht over 2009 74

toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 75

toelichting op de balans 79

toelichting op de winst- en verliesrekening 84

overige gegevens 87

accountantsverklaring  88

l i q u i d i t e i t s p r o g n o s e  2010 - 2014 90

Bijlage 1 

prognose resultaat 2010-2014 96 

ontwikkeling eigen vermogen 2010-2014 96 

liquiditeitsprognose 2010-2014 96

Bijlage 2 

geprognosticeerde balans per 31 december 97

Bijlage 3 

Vaststelling risico- en garantievermogen 2010-2014 98

Co lo F o n  100

inhoudsopgave



4

Voorwoord



J A A R V E R S L A G  2 0 0 9 5

Jaarverslag 2009 waarborgfonds sociale woningbouw

op het moment van schrijven van dit voorwoord is het 4e Kabinet Balkenende net gevallen. 

de effecten van de financiële crisis en de daaruit volgende economische crisis zijn nog 

volop voelbaar op alle markten en nu is er dan ook een politieke crisis. 

 

Het toont eens te meer aan dat ondernemingen, organisaties en overheden zich moeten 

instellen op sterk wijzigende omstandigheden. Kansen en bedreigingen doen zich tegelijk 

voor. Flexibiliteit is een eerste vereiste en tegelijk moeten partijen herkenbaar zijn en blijven. 

missie, visie en heldere doelstellingen dragen bij aan die herkenbaarheid. Vertrouwen, 

kwaliteit en duurzaamheid zijn daarbij sleutelbegrippen.

Het wsw heeft zich in het afgelopen jaar nog eens extra ingezet om voor alle relaties 

een duidelijke meerwaarde te realiseren. Juist in economisch zware tijden is een solide 

zekerheidsstructuur voor de financiering van investeringen in wijken en buurten een groot 

pluspunt gebleken. in dit verslag kunt u lezen hoe we het evenwicht tussen extra investeringen 

en financieringen en een prudent risicobeheer vorm en inhoud hebben gegeven.

wij hebben dat uiteraard niet alleen gedaan. de kwaliteit en duurzaamheid van het 

wonen in nederland is een uitkomst van de samenwerking tussen vele mensen en hun 

organisaties. wij willen dan ook al onze relaties danken voor de uitstekende samenwerking 

in het afgelopen jaar.

Roland van der Post

algemeen directeur
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in 2009 is de grens van € 75 miljard aan geborgde leningen gepasseerd. dat dit is gebeurd 

in een jaar van crisis spreekt voor de kracht van de borgingsfunctie van het wsw. dankzij 

deze borging kunnen woningcorporaties tegen relatief aantrekkelijke kosten financieringen 

aantrekken. als raad van Commissarissen hebben wij ons in dit verslagjaar vooral gericht op 

het acteren van het wsw in deze crisis. daarnaast hebben ook de zorgelijke ontwikkelingen 

bij een toenemend aantal corporaties veel bestuurlijke aandacht gevraagd, en daarmee ook 

van het intern toezicht bij het wsw.

samen met het 25-jarig bestaan van het wsw heeft het voorgaande 2009 tot een markant 

jaar gemaakt, waarin wij bovendien afscheid hebben genomen van onze voorzitter, drs. 

m.p.a. van dam, en vice-voorzitter mr. w.d. van leeuwen. Beiden hebben vele jaren hun 

kennis ingebracht in de raad van Commissarissen en met veel bestuurlijke wijsheid invulling 

gegeven aan hun functie. de huidige raad wil op deze plek zijn dank uitspreken voor de grote 

bijdrage die de heren Van dam en Van leeuwen hebben geleverd.

in dit verslag verantwoordt de raad van Commissarissen zich over de wijze waarop het 

afgelopen jaar vorm en inhoud is gegeven aan zijn interne toezicht- en adviesfunctie. 

wij oefenen 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, gevraagd en ongevraagd, met advies ter zijde en 

vervullen uiteraard onze werkgeversrol voor het bestuur.

structuur/werkwijze van de raad van Commissarissen

de raad van Commissarissen heeft vijf leden met ieder een ruime mate van ervaring en expertise 

en uiteenlopende achtergronden. twee leden, waaronder de voorzitter, zijn op voordracht van 

Verslag van de 
raad van Commissarissen
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aedes benoemd, twee leden zijn via openbare werving benoemd en één lid is op voordracht van 

de deelnemersraad van het wsw benoemd. allen aan de hand van de profielschets. 

Voor het goed functioneren van de raad van Commissarissen heeft deze in de eerste plaats 

contact met het bestuur in de reguliere vergaderingen. in de tweede plaats is er overleg met 

de ondernemingsraad en de controller, toegewezen aan (verschillende) leden. daarnaast 

bezoekt een lid van onze raad de vergaderingen van de deelnemersraad. de individuele 

leden informeren over de uitkomsten hiervan de gehele raad, zodat wij gezamenlijk 

over alle informatie kunnen beschikken. er zijn gestructureerde rapportagelijnen en een 

rapportageformat dat toezicht door de raad van Commissarissen mogelijk maakt. de raad 

van Commissarissen komt gedurende het jaar regelmatig bijeen volgens een vooraf opgesteld 

vergaderschema, zowel in het bijzijn van als zonder het bestuur en het managementteam. 

Buiten dit schema zijn de leden te allen tijde beschikbaar voor het bestuur, wat onder andere 

blijkt uit het regelmatige overleg tussen de voorzitter van de raad en het bestuur. Voor een 

goed functioneren van onze raad van Commissarissen streven wij naar een evenwichtige 

samenstelling en spreiding van relevante kennisgebieden. dit blijkt onder andere uit:

■ profiel van de leden

■ onderkennen en handelen bij tegenstrijdige belangen

■ onafhankelijkheid van de leden.

deze punten hebben wij ook betrokken bij de benoeming van onze twee nieuwe leden – 

mr. i.w. opstelten, als voorzitter van de raad van Commissarissen, en ir. m.a.e. Calon, voorzitter 

van aedes en vanuit die functie commissaris bij het wsw. 

governance code

Voor beursgenoteerde bedrijven in nederland geldt sinds 2004 de Corporate governance 

code, of Code tabaksblat. Voor zelfstandige bestuursorganen (ZBo’s) geldt sindsdien een 

bewerking hiervan, de Code goed bestuur uitvoeringsorganisaties (Code goed bestuur).

Het wsw valt niet onder de werkingssfeer van deze codes: de stichting is noch een 

beursgenoteerde onderneming, noch een ZBo. Veel bepalingen worden al wel gehanteerd 

en het reglement voor de raad van Commissarissen is ook aangepast indachtig de Code 

tabaksblat. in een aparte vergadering, waarin ook prof. dr. J.a. van manen (lid van de commissie 

Frijns) aanwezig was, hebben wij ons dit jaar intensief beziggehouden met de toepasbaarheid 

van een governance code voor het wsw. ook de code voor woningcorporaties is hierin 

betrokken. Begin 2010 verwachten wij hierin een keuze te kunnen maken.
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toezicht en advies

wij hebben aan onze rol als toezichthouder en aan onze adviesfunctie het afgelopen jaar als 

volgt invulling gegeven:

goedKeuring operationele en FinanCiële doelstellingen en strategie

de in 2005 door het bestuur gepresenteerde meerjarenstrategie 2006-2010 is destijds door 

de raad van Commissarissen goedgekeurd. deze strategie bevat de missie van het wsw 

en de daarvan afgeleide doelstellingen voor 2008 en de jaren daarna. in de begroting voor 

2010 zijn de doelstellingen van het wsw voor dit jaar geformuleerd. Bij de behandeling van 

deze begroting door de raad van Commissarissen op 3 november 2009 hebben wij deze 

doelstellingen, evenals de begroting zelf, goedgekeurd. 

interne risiCoBeHeersing

Het door het wsw in 2008 ingezette in Control-traject is uitgebreid besproken tijdens 

de overleggen tussen twee leden van de raad van Commissarissen en de controller. 

wij hebben hieruit kennis genomen van het wsw-risicobeheersingskader, de wijze van 

vastleggen van processen en de uitvoering van self-assessments. op de vergadering van 

3 november 2009 heeft de raad van Commissarissen kennis genomen van de bevindingen 

in de managementletter van pricewaterhouseCoopers (pwC), onder meer ten aanzien van de 

interne risicobeheersing van het wsw. Zonder afbreuk te doen aan de conclusie dat vanuit 

het perspectief van de jaarrekeningcontrole het wsw bij zijn administratieve organisatie

en interne beheersing ‘in control’ is, hebben wij het bestuur gevraagd de aanbevelingen uit  

de managementletter van pwC op te volgen.

toeZiCHtKader

Het toezichtkader dat de raad van Commissarissen hanteert ten aanzien van het functioneren  

van het wsw bestaat uit:

■   meerjarenstrategie 2010

■   organisatievisie Focus op 2010

■   begroting en jaarplan 2009

■   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.
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tijdens onze vergaderingen hebben wij deze onderwerpen besproken en waar nodig 

hebben wij het bestuur van advies voorzien en besluiten goedgekeurd. de accountant 

was aanwezig bij de bespreking van de jaarrekening en de managementletter, waarin wij 

als opdrachtgever een goede discussie hebben kunnen voeren over aandachtspunten die 

zij hadden gesignaleerd, met name ten aanzien van de procedure bij het vrijgeven van 

faciliteringsvolume en de controle op de besteding bij de corporaties.

interne inFormatieVoorZiening

de raad van Commissarissen ontvangt de kwartaalrapportage van het wsw waarin de mate 

van realisatie van de doelstellingen van het wsw is weergegeven. wij zijn van mening dat 

de interne informatievoorziening van een uitstekende kwaliteit is. daarnaast ontvangen we 

waar nodig separate rapportages. in 2009 was dit onder meer het geval met rapportages 

over individuele corporaties, de herhuisvesting van het wsw, de strategie inzake de 

vennootschapsbelastingplicht, het schatkistbankieren en financieringsprogramma’s zoals het 

mtn-programma en schuldscheine.

Verantwoording en overige onderwerpen in 2009

onze raad heeft in 2009 vier keer vergaderd volgens het vooraf vastgestelde schema. 

onderwerpen die bij elke vergadering aan de orde kwamen waren de bespreking van actuele 

ontwikkelingen, bestuursbesluiten en de kwartaalrapportage. op vaste momenten zijn de 

begroting, het jaarverslag, het beoordelingskader en het functioneren van het bestuur aan de 

orde gekomen. de ontwikkelingen bij individuele corporaties zijn in 2009 nadrukkelijk naar 

voren gekomen in alle reguliere en zo nodig ingelaste vergaderingen. wij delen de zorgen die 

het wsw heeft over de ontwikkelingen bij een aantal corporaties. als raad van Commissarissen 

concentreren wij ons met name op de bewaking van een goede procesgang rondom deze 

zaken, en op de rollen die de verschillende stakeholders zoals wwi, Vng en CFV hierbij spelen. 

met het bestuur spreken wij uiteraard over de inzet van het wsw. Hierbij hebben wij ook de 

mogelijke tegenstrijdige belangen van individuele leden van onze raad in acht genomen en 

daarnaar gehandeld. op basis van de beoordeling van het bestuur over 2008 heeft de raad extra 

aandacht gevraagd voor de relatie met de achtervangers, in het bijzonder de Vng.

in de vergaderingen zijn verder één of meerdere keren de volgende onderwerpen  

aan de orde gekomen:

■   reglement en honorering raad van Commissarissen

■   benoeming nieuwe voorzitter en lid raad van Commissarissen

■   vennootschapsbelastingplicht wsw

■   werkorganisatie van het wsw 

■   herhuisvesting en verkoop huidige pand

■   benoeming leden deelnemersraad en Commissie van advies

■   effecten kredietcrisis (o.a. verruiming borgingsgrens en indexering).
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er zijn twee separate bijeenkomsten geweest. in één daarvan is gesproken over de 

toepasbaarheid van een governance code voor het wsw. de managers van de kernprocessen 

van het wsw hebben in deze bijeenkomst presentaties verzorgd, aan de hand waarvan wij 

de veranderende omgeving waarin het wsw opereert hebben kunnen verkennen. de andere 

bijeenkomst was een werkbezoek met het mt aan het europees parlement en enkele van zijn 

organen in Brussel. Hierin is met name de staatssteundiscussie aan bod gekomen.

Contacten met de ondernemingsraad

twee leden van de raad van Commissarissen hebben tweemaal informatief met de 

ondernemingsraad (or) gesproken over de ontwikkelingen binnen en buiten het wsw. Het 

bestuur was bij deze vergaderingen niet aanwezig. onze raad stelt de contacten met de or 

zeer op prijs.

Contacten met de controller

twee leden van de raad van Commissarissen hebben tweemaal met de controller gesproken 

over met name de’ in Control’-verantwoording van het wsw, de governancestructuur en 

de invulling van de onafhankelijke rol die de functie van controller met zich meebrengt. 

daarnaast is gesproken over de ontwikkelingen binnen en buiten het wsw. ook deze 

gesprekken hebben plaatsgevonden zonder de aanwezigheid van het bestuur. overigens 

geldt de afspraak dat de controller te allen tijde bij onze raad terecht kan, mocht hij dat 

wensen.

Contacten met de deelnemersraad

een van de leden van de raad van Commissarissen is als toehoorder aanwezig geweest bij de 

vergaderingen en de jaarlijkse strategiediscussie van de deelnemersraad, met als doel ook het 

geluid van de deelnemers goed te horen.

leningen en garanties

Het wsw verstrekt geen leningen of garanties aan leden van de raad van Commissarissen, 

noch aan het bestuur of personeelsleden van het wsw.
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samenstelling en remuneratie bestuur

op 31 december 2009 vormde drs. r.l. van der post, algemeen directeur, het bestuur  

van het wsw.

remuneratierapport

Beloningsstructuur bestuur

de raad van Commissarissen heeft het beloningsbeleid van het bestuur vastgesteld. wij 

hebben eenmaal per jaar een functioneringsgesprek met de bestuurder en eenmaal per jaar 

een beoordelingsgesprek. ter voorbereiding van deze gesprekken, die door een delegatie 

van onze raad worden gevoerd, vindt overleg plaats binnen de raad buiten aanwezigheid 

van de bestuurder. wij stellen de variabele beloning afhankelijk van het realiseren van de 

doelstellingen en van het algemeen gevoelen over het functioneren van het bestuur. 

Primaire arbeidsvoorwaarden 2009

Het salaris is mede gebaseerd op de in de sector volkshuisvesting gehanteerde schalen voor 

directeur-bestuurders.

Salarissen bestuur WSW (in €)

2009 2008

Algemeen directeur

Bruto jaarsalaris incl. vakantiegeld 181.838 179.247

Variabele beloning 16.479 16.316

Totaal 198.317 195.563

Secundaire arbeidsvoorwaarden

de secundaire arbeidsvoorwaarden van het bestuur zijn conform de Cao woondiensten 

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

ouderdomspensioen is eveneens conform Cao. Bij de kosten van het bestuur is tevens een 

leaseauto inbegrepen en een maandelijkse kostenvergoeding van € 170.
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samenstelling en remuneratie raad van Commissarissen

op 31 december 2009 was de raad van Commissarissen als volgt samengesteld:

■ mr. i.w. opstelten, voorzitter

■ prof. dr. a.w.a. Boot

■ ir. m.a.e. Calon

■ mevrouw drs. a. van gorsel

■ drs. J.g.i.m. reijrink.

Vergoedingen Raad van Commissarissen in 2009 (in €)

per Jaar
waarVan 

onKostenVergoeding

Voorzitter 19.000 1.500

lid 13.000 500

in 2009 is een extern advies uitgebracht inzake de vergoedingen voor de raad van 

Commissarissen. onze raad heeft ervoor gekozen het advies integraal op te volgen. 

de vergoedingen voor 2010 zullen bestaan uit bovenstaande bedragen plus de initiële 

loonontwikkeling conform de Cao woondiensten.

Functies en nevenbetrekkingen raad van Commissarissen

mr. i.w. opstelten

Hoofdfunctie

■ partijvoorzitter VVd

■ waarnemend burgemeester tilburg.  

Nevenfuncties

■ Voorzitter raad van toezicht netherlands genomics initiative

■ Voorzitter raad van Commissarissen nationale goede doelen loterij

■ ambassadeur energie technische universiteit delft

■ lid raad van toezicht universiteit utrecht

■ lid raad van toezicht oogziekenhuis rotterdam

■ Voorzitter Vereniging rijksgesubsidieerde musea

■ Voorzitter raad van toezicht nederlandse politie academie

■ Voorzitter stuurgroep aanpak Kindermishandeling

■ Voorzitter Council olympisch plan 2028

■ Voorzitter stichting ronde van het groene Hart.
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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.

ir. m.a.e. Calon

Hoofdfunctie en daaruit voortvloeiende functies

■ Voorzitter aedes vereniging van woningcorporaties

■ lid hoofdbestuur mKB nederland 2009-heden

■ Voorzitter raad van toezicht woonenergie 2009-heden.

Nevenfuncties

■ akkerbouwer 

■ Voorzitter stichting sportzaal Jan Heidema m.l.s. 

■ lid van de ledenraad verzekeringsmaatschappij achmea 

■ Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand in de gemeente slochteren  

■ lid algemeen Bestuur stichting forum voor de stedelijke vernieuwing 

■ lid van de adviesraad van de dienst regelingen van het ministerie van lnV.

meVrouw drs. a. Van gorsel

Hoofdfunctie

■ Voorzitter College van Bestuur albeda College (vanaf 01-01-2010)

■ directeur ruimte en wonen BmC (tot 01-12-2009).

Nevenfuncties

■ Voorzitter raad van Commissarissen stichting de Hoven 

■ lid partijbestuur pvda tot 12 december 2009. 

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

■ Voorzitter stichting sFo.
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overige organen van het wsw

deelnemersraad

samenstelling van de deelnemersraad per 31 december 2009:

■ drs. l.a. Bosveld Ymere, amsterdam

■ mevrouw drs. a.a.J.m. Corsmit woongoed, middelburg

■ g. de Heide rC woonbron, rotterdam

■ drs. p.a. Hersevoort rC woningstichting Beter wonen, Vechtdal, Hardenberg 

■ p.K. Hillenga de Huismeesters, groningen

■ drs. r.C. de Jong  wonen limburg, roermond

■ drs. p.p. Korzelius stichting woonbelangen, weidegebied, woerden 

■ n.t.J. overdevest ra rochdale, amsterdam

■ drs. a.C. pureveen ra alliantie, Huizen

■ mr. a.B. ringersma wonenwestBrabant, Bergen op Zoom

■ drs. t. streppel wonenBreburg, Breda-tilburg

■ drs. H.l.m. van tilburg ra woningstichting Venlo-Blerick, Venlo

■ mr. ing. a.m. Zopfi wassenaarsche Bouwstichting, wassenaar

■ a.t.J.m. Zuure woonzorg nederland, amstelveen 

Volgens het rooster van aftreden zijn per 1 januari 2009 de volgende leden afgetreden:

■ drs. m.r.a. derks stichting studentenhuisvesting nijmegen, nijmegen 

■ drs. w.J. van lokven mooiland, grave 

■ a. troost woonzorg, amstelveen 

Het volgende lid is in 2009 teruggetreden: 

■ C.J.J. strik talis woondiensten, nijmegen 

Commissie Van adVies

samenstelling van de Commissie van advies per 31 december 2009:

■ prof. drs. a.p. Buur, voorzitter

■ prof. drs. J.a.m. oonincx, lid

■ J.H. ubas, lid.

Vergoedingen Commissie van Advies in 2009 (in €)

Vergoeding

Voorzitter 7.104

lid 4.750

namens de raad van Commissarissen,

Huizen, 9 maart 2010

Mr. I.W. Opstelten

voorzitter
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inleiding

Bestuursverslag
Financiering deelnemers

ontwikkelingen economie en financiële markten

Zoals verwacht heeft (het na-ijlen van) de kredietcrisis in 2009 een flinke stempel gedrukt 

op de kapitaalmarkt. in de tweede helft van het jaar is echter de liquiditeitsschaarste op de 

interbancaire markt licht afgenomen en de toegankelijkheid van kapitaal enigszins verbeterd. 

toch is het herstel nog fragiel. 

de renteniveaus zijn, voor zowel de kortlopende als de langlopende rente, relatief laag. met 

name de euribor-tarieven daalden sterk in 2009: de drie-maands euribor zakte van 2,859% in 

januari tot 0,720% in december. dit is mede het gevolg van de renteverlaging door de eCB, 

van 2% in januari 2009 tot het historische niveau van 1%. dit niveau is sinds mei onveranderd 

gebleven en een renteverhoging wordt weer verwacht als er een duidelijk zichtbaar 

herstel van de economie in de eurozone optreedt. de 10-jaars irs (interest rate swap) bleef 

gedurende het jaar gemiddeld op een niveau van 3,5%.

weliswaar is de recessie in 2009 officieel ten einde gekomen, het economisch herstel gaat 

niet snel. de inflatie in nederland daalde van 1,9% in januari tot 1,1% eind december. in de 

zomermaanden bereikte de inflatie zelfs een dieptepunt van 0,2%. 
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om de banken gelegenheid te geven in moeilijke marktomstandigheden middellang 

schuldpapier uit te geven heeft de nederlandse staat eind 2008 een garantieregeling van 

€ 200 miljard ingesteld. Van deze regeling is inmiddels voor € 52 miljard gebruik gemaakt. 

Het kabinet heeft aangekondigd de regeling te verlengen tot juni 2010, omdat het herstel 

van de kapitaalmarkt nog te fragiel is om de garantieregeling alweer terug te trekken. de 

nederlandse staatsschuld was eind december 2009 opgelopen tot € 284 miljard. 

toezichthouders hebben ook niet stilgezeten. in reactie op de financiële crisis heeft het Bazels 

Comité in december aangekondigd dat in het voorjaar 2010 een grondige analyse van de 

effecten van voorstellen zal plaatsvinden alvorens de precieze maatregelen zullen worden 

vastgesteld. Het ligt in de lijn der verwachting dat er een aanscherping zal komen van de 

kapitaalseisen voor banken. Het nederlandse parlement heeft via de Commissie de wit een 

eigen onderzoek gestart naar de oorzaken van de financiële crisis en het effect van de hierop 

genomen maatregelen. naar verwachting zal de commissie begin 2010 de eerste uitkomsten 

presenteren. in het najaar zal het volledige onderzoek zijn afgerond. 

Financieringsmarkt deelnemers

na het recordvolume aan borgstellingen in het jaar 2008 (€ 11 miljard) was als gevolg van de 

economische crisis te voorzien dat dit volume in 2009 zou afnemen. dit is inderdaad gebeurd, 

maar niet zoveel als op basis van de woelige kapitaalmarkt en de woningmarkt in nederland 

verwacht kon worden. in 2009 heeft het wsw voor € 9,8 miljard aan borgstellingen afgegeven. 

de relatief lage langere rente, de herfinancieringsbehoefte en de grote investeringsopgave 

van corporaties hebben bijgedragen tot dit aanzienlijke volume aan afgegeven 

borgstellingen. de Bank nederlandse gemeenten (Bng) en de nederlandse waterschapsbank 

(nwB Bank) als geldverstrekkers met het grootste marktaandeel (> 90% over 2009) zijn in 

staat gebleven om corporaties van financiering te kunnen voorzien. door de situatie op de 

woningmarkt stellen corporaties investeringen wel uit waar mogelijk, maar het effect hiervan 

op de financieringsbehoefte is niet direct zichtbaar. Corporaties hebben zich veelal juridisch 

al gecommitteerd tot investeringen. Bovendien heeft de onzekerheid over de situatie op de 

kapitaalmarkt, met name de verwachting dat de rente zal gaan stijgen, corporaties er al toe 

gebracht hun financieringsvraag voor de komende jaren vroegtijdig in te vullen. 

in de geborgde portefeuille is een belangrijke trendbreuk waar te nemen: de sterke 

afname van looptijden en rentevastperiodes van geborgde leningen. Vorig jaar beliepen 
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de gemiddelde looptijden nog ruimschoots meer dan 10 jaar, over 2009 heeft ca. 80% van 

de aangetrokken leningen een looptijd korter dan 5 jaar. een verklaring is te vinden in de 

sterk opgelopen spreads op langlopende leningen en de beperkte beschikbaarheid van 

leningen met een looptijd langer dan 10 jaar. de risico-opslagen die banken aan corporaties 

in rekening brengen zijn in 2009 sterk opgelopen, met uitschieters in de maanden maart en 

april. Voor een 10-jaars financiering betaalden corporaties in maart 129 basispunten boven irs. 

inmiddels is de spread voor 10-jaars financiering gedaald tot circa 40 basispunten boven irs. 

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

absolute renteniveau is gedempt. 

Het gebruik van rentederivaten is licht toegenomen, zowel bij grote als kleinere corporaties. 

met het afsluiten van rentederivaten kunnen corporaties hun renterisico beperken voor 

een langere periode dan de rentevastperiode van de lening. door de sterke verkorting 

van de rentevastperiodes in 2009 hebben corporaties in toenemende mate behoefte aan 

instrumenten om renterisico’s te beperken.

rol wsw

Het wsw heeft zich ook dit jaar sterk ingezet om de gevolgen van de kredietcrisis op de 

financiering, financiële positie en activiteiten van deelnemers zo veel mogelijk te beperken. 

om de beschikbaarheid van financiering te kunnen waarborgen en de financieringscondities 

optimaal te houden voert het wsw frequent overleg met kapitaalmarktpartijen, 

pensioenfondsen, overheid en corporaties. Het wsw monitort de ontwikkelingen op de markt 

en faciliteert waar mogelijk de ontwikkeling van nieuwe producten. Voor de beoordeling van 

nieuwe producten is de zogenoemde productacceptatieprocedure verder verfijnd.   

Hiernaast heeft het wsw in het verslagjaar periodieke treasurybijeenkomsten georganiseerd 

met deelnemers die zich hebben aangemeld voor het treasuryplatform. inmiddels zijn zo’n 

50 corporaties bij het platform aangesloten. doel van de bijeenkomsten is het uitwisselen van 

informatie over de markt, advisering en klankborden en het ontwikkelen van gezamenlijke 

standpunten over diverse treasurygerelateerde onderwerpen. 

ratings 

om onze positie op de internationale markten te ondersteunen hebben wij als wsw twee 

ratings: een aaa-rating van standard & poor’s en een aaa-rating van moody’s investors 

service. deze respectievelijke ratings, de hoogst mogelijke, zijn sinds 1997 en 1998 stabiel en 

hebben beide een ‘outlook stable’. de triple-a ratings zijn in 2009 opnieuw verlengd na het 

reguliere jaarlijkse onderzoek van de ratingbureaus. Zeker in de huidige markt is het wsw zeer 

gelukkig met deze rating.
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wij zijn uiteraard zeer tevreden met deze status, te meer omdat deze ten goede komt aan de 

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

beide ratings is op te maken uit de ratingrapportages. Hoofdpunten die hebben geleid tot 

onze rating zijn de kracht van de zekerheidsstructuur, de achtervangpositie van de overheid 

en het risicoprofiel c.q. financiële stabiliteit van de sector. daarnaast spelen de zorgvuldige 

werkwijze en ons risicobeheersings- en controlesysteem een belangrijke rol. Beide 

ratingbureaus waarderen het dat wij als borgsteller de expertise in huis hebben om niet alleen 

individuele woningcorporaties te beoordelen, maar ook de sector als geheel. tijdens hun 

onderzoek waren de ratingbureaus dit jaar vooral geïnteresseerd in de ontwikkelingen van de 

(geoorloofde) staatssteun en de gevolgen van de kredietcrises voor de woningcorporaties. 

ook de volgende thema’s zijn aan de orde geweest: de activiteiten van het wsw op het 

gebied van financiering en het afdekken van renterisico’s door de corporaties.

Financiering deelnemers in cijfers

Volume Van de Borging

eind 2009 bedroeg het geborgde volume € 75,8 miljard (2008: € 71,7 miljard). op dat moment 

was voor € 0,8 miljard aan offertes (conceptleningen) geaccepteerd waarvoor nog geen 

definitieve leningovereenkomst was ondertekend.

Voor kortetermijnfinanciering van projecten in de aanloopfase maken corporaties gebruik van 

kredietfaciliteiten en kasgeldleningen. in het algemeen hebben deze kredietfaciliteiten een 

looptijd korter dan twee jaar. 

Het is opvallend dat 20% van de deelnemers verantwoordelijk is voor ruim 69% van het totale 

geborgde volume (tabel). de tien grootste corporaties zijn voornamelijk actief in de grote 

steden in de randstad. acht deelnemers hebben geen geborgde leningen bij het wsw en 

laten alleen hun cijfers jaarlijks beoordelen.

   

Omvang schuldrestant naar deelnemers

sCHuldrestant
(x € 1 milJoen)

aantal deelnemers met 
geBorgde leningen

som sCHuldrestanten
(x € 1 milJard)

aandeel som 
sCHuldrestanten

0-50 151 3,4 4,50%

50-100 87 6,2 8,24%

100-150 39 4,7 6,20%

150-250 46 9,0 11,91%

> 250 81 52,5 69,15%

Totaal 404 75,8 100%

Er zijn acht deelnemers zonder door het WSW geborgde leningen
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mutatie in direCte Borgstellingen

in 2009 is € 9,8 miljard aan wsw-papier uitgegeven, waarvan € 9,2 miljard fixe-leningen 

(2008: € 11,5 respectievelijk € 10,9 miljard). de gemiddelde hoofdsom per contract daalde naar 

€ 10,2 miljoen (2008: € 10,7 miljoen). Het tijdsbestek tussen transactie- en stortingsdatum nam 

af tot gemiddeld 2,7 maanden (2008: 6,8 maanden).

       

mutaties van de leningmodaliteiten in 2009:

Leningen met een vaste rente

FinanCierings-
wiJZe

aantal
leningen

HooFdsom
(in euro)

gemiddelde 
resterende

looptiJd (Jr.)

gemiddelde 
ContraCt-

rente (%)

gemiddelde 
resterende
renteVast-

periode (Jr.)

annuïteit 86 417.615.015 22 4,366 10,29

Fixe 425 3.661.512.313 11 3,808 8,37

Fixe structured 114 1.879.138.000 44 4,001 5,29

lineair 34 113.031.857 16 3,716 9,17

Totaal 659 6.125.297.185 23 3,973 8,00
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Leningen met een variabele rente

FinanCierings-
wiJZe

aantal 
leningen

HooFdsom 
(in euro)

gemiddelde 
resterende 

looptiJd (Jr.) euriBor

gemiddelde 
resterende 
renteVast-

periode (Jr.)

Fixe 6 51.000.000 4 1-maands 3,80

Fixe 89 1.070.706.000 6 3-maands 4,26

Fixe 41 783.820.615 7 6-maands 3,82

Fixe structured 22 278.500.000 46 1-maands 3,17

Fixe structured 15 181.500.000 42 3-maands 11,91

Fixe structured 5 190.200.000 45 6-maands 7,97

Fixe structured 
met variabele 
hoofdsom 1 15.000.000 1 3-maands 1,16

Fixe variabele 
hoofdsom 32 346.600.000 7 1-maands 5,33

Fixe variabele 
hoofdsom 62 588.000.000 5 3-maands 3,98

Fixe variabele 
hoofdsom 1 1.500.000 3 12-maands 2,98

Fixe variabele 
hoofdsom 13 70.700.000 3 6-maands 2,60

lineair 7 48.775.000 8 3-maands 2,62

Totaal 294 3.626.301.615 15 6,00

Totaal vast en 
variabel 953 9.751.598.800 16  7,00

de nieuwe leningen die corporaties in 2009 zijn aangegaan hebben gemiddeld 8 jaar kortere 

looptijden en 12 jaar kortere rentevastperioden dan in 2008. de gemiddelde rente van nieuwe 

leningen met een vaste rente is gedaald naar 3,97% (2008: 4,6%).
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Aflosvormen in aantal leningen

aFlosVorm % in aantallen

annuïteit 8,95

Fixe 58,90

Fixe structured 16,23

Fixe structured met variabele hoofdsom 0,10

Fixe variabele hoofdsom 11,55

lineair 4,27

Aflosvormen in volume

aFlosVorm % in Volume

annuïteit 4,81

Fixe 57,08

Fixe structured 25,79

Fixe structured met variabele hoofdsom 0,15

Fixe variabele hoofdsom 10,52

lineair 1,65

Van de € 9,1 miljard aan fixe-leningen die wij in 2009 hebben geborgd, is € 3,6 miljard variabel 

rentend (2008: € 10,9 miljard respectievelijk € 4,1 miljard). 

samenstelling FinanCieringswiJZe

de grafiek laat zien dat het aantal fixe-leningen in de totale leningenportefeuille jaarlijks 

toeneemt ten koste van annuïtaire en klimleningen. de fixe-leningen vormden eind 2009 75% 

van onze totale portefeuille. als gevolg hiervan is de betalingsverplichting aan het einde van 

de looptijd relatief hoog.

 

Het aantal klimleningen neemt in de wsw-portefeuille af via natuurlijk verloop.
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ontwiKKeling Volume Borging 

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

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

lopen af in 2062. eind 2009 bedroeg het volume aan gevrijwaarde leningen € 8 miljard. Het 

totale geborgde volume steeg in 2009 tot € 75,8 miljard. wij verwachten dat dit volume in 

2013 verder zal zijn toegenomen tot circa € 84,9 miljard.

  

de beste verklaring voor deze stijgende lijn is dat de corporatiesector voor een belangrijke 

bouw- en herstructureringsopgave staat. er zijn veel middelen nodig om toekomstige 

investeringen te financieren.

VariaBele HooFdsom

er is in 2009 voor € 1.022 miljoen aan leningen met variabele hoofdsom afgesloten 

(2008: € 1.326 miljoen). de gemiddelde spread (opslag) van de afgesloten transacties in 

2009 bedroeg 43,0 basispunten ten opzichte van de 1-maands, 3-maands en 6-maands 

euribor-tarieven (2008: 4,4 basispunten). deze forse toename van de gemiddelde spread 

is te wijten aan de kredietcrisis.

Gemiddelde spread per rentesoort

spread in Basispunten HooFdsom (x € 1 milJoen)

rentesoort 2008 2009 2008 2009

1-maands euribor 8,2 63,6 125 347

3-maands euribor 5,6 43,0 811 603

6-maands euribor -0,5 50,3 390 71

12-maands euribor - 15,0 - 1

Totaal 4,4 43,0 1.326 1.022
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de niet-sectorbanken hadden in de leningen met variabele hoofdsom in 2009 een aandeel 

van 3% (2008: 0%). Bij een dergelijke lening is sprake een langlopende overeenkomst waarbij 

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

hoofdsom geheel of gedeeltelijk op te nemen, dan wel tussentijds terug te betalen (tot een 

minimum van 20%).

Verdeling rentesoort in combinatie met een lening met een variabele hoofdsom 2009

euriBor aantal leningen % sCHuldrestant (in euro's)

1-maands 32 29,36 346.600.000

3-maands 63 57,79 603.000.000

6-maands 13 11,93 70.700.000

12-maands 1 0,92 1.500.000

Totaal 109 100 1.021.800.000

de spread bij roll-overleningen, waarbij sprake is van een vaste hoofdsom, is in vergelijking 

met leningen met variable hoofdsom circa 2 basispunten lager. een variabele hoofdsom heeft 

als belangrijk voordeel dat een corporatie haar liquiditeitspositie optimaal kan beheersen door 

tussentijdse opname en storting. Voor het wsw als borgverstrekker brengt dit als voordeel 

met zich mee dat wij niet voor meer borg staan dan strikt noodzakelijk.

CasHFlow 

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

aflossingsverplichtingen. Vanuit een stabiele portefeuille, zonder toevoeging van nieuwe 

leningen, zien onze borgingsverplichtingen er voor de komende tien jaar als volgt uit:
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in deze grafieken zijn alle geborgde leningen verwerkt: per 31 december 2009 een bedrag van 

€ 75,8 miljard, waarvan € 8 miljard gevrijwaarde en € 67,8 miljard direct geborgde leningen.

ontwiKKelingen in de porteFeuille
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marKtontwiKKelingen

de Bng en de nwB Bank zijn financiers die zich traditioneel specifiek richten op de 

financiering van de publieke sector, waaronder de volkshuisvesting, via onderhandse 

leningsovereenkomsten. ook in 2009 is het totale volume aan geborgde financiering via 

onderhandse leningen tot stand gekomen. Het marktaandeel van deze publieke sectorbanken 

is daarbij verder toegenomen tot 91% (2008: 88%).

Mutatie van de directe borgstellingen periode 2005-2009

soort instelling 2005 2006 2007 2008 2009

sectorbanken 67% 81% 81% 88% 91%

algemene banken 16% 12% 11% 11% 7%

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

gemeenten 2% 0% 1% 0% 1%

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

overige 0% 0% 0% 0% 0%

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. een indruk van het effect op herfinanciering:

Overzicht afgeloste en geherfinancierde leningen x € 1 miljoen

Jaar
aFgelost

(x € 1 milJoen)
ContraCt-

rente (%) 
HerFinanCiering

(x € 1 milJoen)
ContraCt-

rente (%) 
rente-

daling (%)

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

2009 4.288 5,16 3.121 3,99 1,17

een beeld van de gemiddelde contractrente van geborgde leningen die afgelost worden, 

zoals fixe of klimleningen, en eventueel geherfinancierd met borging van het wsw: 

Volume herfinancieringen 2010 t/m 2014

Jaar
Volume HerFinanCiering

(x € 1 milJard) rente (in %)

2010 3,1 5,1

2011 4,4 4,7

2012 3,4 4,6

2013 3,5 4,4

2014 3,3 4,3
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in 2010 verdwijnt voor € 3,1 miljard aan leningen met een gemiddelde rente van 5,1% door 

aflossing uit onze portefeuille. in januari 2010 is de rente voor een 10-jarige fixe-lening 3,9%. 

Het verloop van de portefeuille kan dus een rentevoordeel met zich meebrengen.

renteperCentage

onderverdeling leningen met vaste rente naar rentevastperiode in de wsw-

borgingsportefeuille:

 

daarnaast heeft 19% van de leningen in de portefeuille een variabele rente.

Euribor naar aantal en bijbehorend schuldrestant

euriBor aantal % sCHuldrestant (x € 1 milJoen) %

overig 11 0,87 58 0,41

1-maands 310 24,39 3.150 22,38

3-maands 615 48,39 6.269 44,55

6-maands 292 22,97 4.298 30,54

12-maands 43 3,38 298 2,12

Totaal 1.271 100 14.073 100

de gemiddelde contractrente in onze portefeuille is de afgelopen jaren gedaald, doordat 

hoogrentende leningen via natuurlijk verloop geleidelijk verdwijnen. nieuwe leningen die het 

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

gemiddelde contractrente van onze portefeuille.
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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, lager dan de zeer hoge kredietwaardigheid van de 

nederlandse staat en nederlandse woningcorporaties, die een triple a-status hebben. er zijn 

slechts weinig banken met een triple a-rating. in nederland zijn dat de sectorbanken Bng en 

nwB Bank en als enige niet-sectorbank de rabobank. 

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

de handel in bestaande, eerder aangegane schulden. op de primaire markt wordt een schuld 

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

altijd precies parallel met die op de primaire markten.

op de onderhandse markt bepalen in de praktijk nederlandse staatsobligaties de ondergrens 

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

swapcurve. 

wij berekenen de swaprente van elke afgesloten transactie en houden daarbij rekening met 

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

van de aflossing.

  

de gemiddelde opslag over heel 2009 lag circa 61 basispunten boven de berekende 

swaprente (2008: circa 21 basispunten). deze extreme verhoging heeft zich onder invloed 

van de kredietcrisis hoofdzakelijk voorgedaan in het eerste halfjaar. de volgende grafiek laat 

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

tussen 10-jaars staat en 10-jaars swap varieerde, maar bedroeg gemiddeld 14 basispunten. 

dit betekent dat het wsw-papier in 2009 ongeveer 76 basispunten boven de nederlandse 

staat lag (2008: circa 35 basispunten).

 

Benchmark tarieven 2009

5,1%

4,9%

4,7%

4,5%

4,3%

4,1%

3,9%

3,7%

3,5%

3,3%

3,1%

10-jaars staat 10-jaars interest rate swap gemiddelde contractrente

DECJAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP OKT NOV

Pe
rc

en
ta

ge
s



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

Jaarverslag 2009 waarborgfonds sociale woningbouw

de nederlandse staat ging in 2009 voor circa € 19,6 miljard aan leningen aan op de 

kapitaalmarkt. de woningcorporaties leenden onder wsw-borging circa € 9,8 miljard. 

de nederlandse staat heeft zich in 2009 voor het grootste deel op de geldmarkt gefund. 

ons marktaandeel komt zo op circa 33,3% van het totale volume van € 29,4 miljard. gezien 

de gelijke kredietwaardigheid zou een veel geringere spread gerechtvaardigd zijn dan de 

effectieve spread van circa 41 basispunten boven de nederlandse staat. er treedt hooguit wat 

verlies op door het volume-effect en de handlingkosten van het wsw-papier. daarnaast is de 

liquiditeit van het wsw-papier beperkt vanwege het onderhandse karakter.

  

op www.wsw.nl geven wij actuele informatie over de spread van nieuwe leningen met vaste 

en variabele rente.

Spread ten opzichte van berekende swaprente 2009
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renterisiCo’s

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

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

een contractuele renteherziening. wij berekenen de renterisico’s op grond van een 12-maands 

voortschrijdend gemiddelde (exclusief rentedragend kort vreemd vermogen). wij nemen 

ook variabel rentende leningen mee in het renterisicobeheer. tenslotte brengen toekomstige 

nieuwe financieringen eveneens renterisico’s met zich mee. de renterisico’s voor de komende 

vijf jaar zijn weergegeven in de grafiek. met bij het wsw bekende toekomstige renteafspraken 

is al rekening gehouden.

 

 

Het saldo van de variabel rentende leningen, groot € 7 miljard, is opgenomen in het saldo van 

de jaarlijkse renteconversie.

in de jaren 2010 tot en met 2014 zal naar verwachting € 37,5 miljard aan nieuw wsw-

papier worden uitgegeven. een specificatie en onderbouwing hiervan is opgenomen in de 

liquiditeitsprognose.

renterisico’s zijn onder meer ingedekt door € 2,1 miljard aan uitgestelde stortingen.

jaarlijkse her�nancieringen jaarlijkse renteconversie jaarlijkse rente-exposure
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Borgingsfaciliteiten

Kenmerkend voor het verslagjaar was de verhoging van de borgingsgrens per 1 juli 2009 van 

€ 200.000 naar € 240.000 per woning. deze grens was sinds 2003 niet meer verhoogd. Het 

maatschappelijk effect van de verhoging is dat vele sociale woningbouwprojecten doorgang 

konden vinden die anders met commerciële financiering niet van de grond waren gekomen. 

daarnaast hebben deelnemers in 2009 een diversiteit aan constructies aan het wsw 

voorgelegd. we hebben dertien casussen moeten afwijzen en er tien akkoord gegeven. 

Voorbeelden van afgewezen constructies zijn de middeling van stichtingskosten van 

meerdere projecten, zodat ook woningen boven de € 240.000 onder de borging zouden 

vallen, en borging voor de financiering van aankoop van grond die via uitgifte in erfpacht voor 

koopwoningen was bedoeld.

Voorstellen waarmee het wsw wel heeft kunnen instemmen, zijn onder meer Cruyff Courts en 

sociaal-maatschappelijk vastgoed in combinatie met andere, commercieel-maatschappelijke, 

functies zoals het roC grolsch Veste. dit project heeft raakvlakken met zorg, welzijn, 

onderwijs, werk én de wijkeconomie en heeft bovendien als doel de wijk een upgrade te 

geven. dit heeft een positief effect voor het sociale woningbezit van de corporatie: het 

resultaat is een meer gewilde buurt om te wonen, en tegelijkertijd een waardevermeerdering 

van het woningbezit. Het wsw draagt op deze wijze bij aan zijn maatschappelijke taak voor 

betere buurten en wijken.
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Factsheet wsw-deelnemers

Benodigde externe F inanCiering wsw-deelnemers (2007-2010)*

 Bedragen in milJarden euro per VerHuureenHeid in euro

Versla
g

Ja
a

r

Fo
reC

a
st Versla

g
Ja

a
r

pro
g

n
o

seJa
ren

Versla
g

Ja
a

r

Fo
reC

a
st Versla

g
Ja

a
r

pro
g

n
o

seJa
ren

2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010

operationele
Kasstromen

Huren 11,2 11,5 11,9 12,4 4.468 4.525 4.689 4.882

overige ontvangsten 1,4 1,4 1,4 1,4 576 542 550 540

Totaal ingaande kasstromen 12,7 12,8 13,2 13,8 5.044 5.067 5.239 5.422

renteuitgaven 3,1 3,3 3,5 3,8 1.253 1.320 1.398 1.515

overige uitgaven 7,2 8,1 8,3 8,3 2.872 3.209 3.299 3.267

Totaal uitgaande kasstromen 10,3 11,5 11,9 12,1 4.125 4.529 4.697 4.782

Netto kasstroom 
uit operationele activiteiten 2,3 1,4 1,4 1,6 919 538 543 640

minus: aflossing leningen 4,4 4,8 5,2 5,2 1.764 1.878 2.067 2.061

Liquiditeitstekort 
na feitelijke aflossingen 2,1 3,4 3,9 3,6 845 1.340 1.525 1.421

alle investeringen 8,5 10,3 14,9 16,2 3.381 4.074 5.907 6.369

minus: Verkoopopbrengsten 3,7 4,0 5,4 6,3 1.483 1.585 2.119 2.477

Extern te financieren 6,9 9,7 13,4 13,5 2.743 3.829 5.313 5.313

BiJ alleen BorgBare
inVesteringen:

Borgbare investeringen 6,8 8,0 10,7 11,5 2.698 3.167 4.249 4.536

minus: verkoopopbrengsten 
huurwoningen 2,6 2,6 2,8 2,8 1.050 1.034 1.101 1.087

Extern te financiering 
met WSW borging 6,3 8,8 11,8 12,4 2.493 3.473 4.672 4.870

* Door afrondingsverschillen kunnen tellingen afwijken
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toelichting factsheet

Veel woningcorporaties kampen, meer nog dan vorig jaar, met kasstromen die ontoereikend 

zijn om naast de reguliere uitgaven voor onderhoud, personeelskosten plus overige lasten en 

rente, ook nog te kunnen voldoen aan hun aflossingsverplichtingen. Het structurele jaarlijkse 

tekort loopt in de periode 2007-2010 op van € 845 naar € 1.421 per verhuureenheid. in 2009 

is het tekort (€ 1.525) zelfs groter dan ooit. woningcorporaties zijn genoodzaakt dit tekort 

te (her)financieren. dit is mogelijk door het aanwenden van verkoopopbrengsten of door 

extern opnieuw te herfinancieren. op lange termijn moeten de exploitatie-inkomsten echter 

opwegen tegen deze financieringsbehoefte. omdat de netto kasstroom uit operationele 

activiteiten verder is verslechterd en de contractuele aflossingen zijn toegenomen is het 

liquiditeitstekort over de periode 2007-2010 € 2,8 miljard groter dan over 2006-2009. 

lastenbeheersing is cruciaal omdat de rentelasten sinds 2008, en naar verwachting ook de 

komende jaren, een stijgende lijn vertonen. ook de jaarlijkse huurstijging in 2010 biedt geen 

soelaas. omdat deze op basis van de inflatie in 2009 slechts 1,2% mag bedragen.

grote vastgoedinvesteringen in sociale huurwoningen vinden in normale omstandigheden 

geheel of grotendeels plaats met externe financiering. er is sprake van een gezonde 

exploitatie, zolang er niet meer extern wordt gefinancierd dan er kan worden terugverdiend. 

als hogere aanvangsinvesteringen nodig zijn, dan zou financiering moeten plaatsvinden 

uit de verkoopopbrengsten van bestaande huurwoningen, dus uit het eigen vermogen 

van de corporatie. wanneer dit niet mogelijk is, leggen de financieringslasten extra druk op 

de exploitatie en dat is een van de belangrijke oorzaken van de krimpende operationele 

kasstromen. de externe financieringsbehoefte met wsw-borging vertegenwoordigt 90% van 

de totale financieringsbehoefte in de sector over 2009-2010 (2008-2009: 89%).

Bron: Cijfermatig Perspectief Woningcorporaties 2009
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Het wsw heeft in 2009 verdere voortgang geboekt op het gebied van risicomanagement. 

wij hebben hieraan invulling gegeven door het structureel opzetten van een 

risicomanagementafdeling, door het aantrekken van risicomanagementprofessionals uit de 

financiële sector en door verdere verfijning van ons monitoringsysteem.

eind 2009 waren 412 deelnemers geregistreerd bij het wsw. Het aantal deelnemers fluctueert 

de laatste jaren door een aanhoudende stroom fusies, overnames en een enkele nieuwe 

inschrijving. onze deelnemers exploiteerden in 2009 gezamenlijk 2.532.000 (studenten)

woningen en verzorgingsplaatsen (2008: 2.508.000).

Kredietwaardigheid

de financiële positie van een corporatie, de markt waarin deze zich beweegt en de 

kwaliteit van de organisatie blijven de belangrijkste ijkpunten bij beoordeling van de 

kredietwaardigheid, net als de risico’s en verplichtingen van een corporatie. Bij de analyse van 

de financiële positie ligt de focus op de vermogenspositie en de kasstromen van de corporatie. 

Bij de beoordeling van markt en organisatie zijn kwalitatieve aspecten als marktpotentieel 

en kwaliteit van het management van belang. Bij deze beoordeling heeft het wsw gebruik 

gemaakt van informatie die corporaties hebben aangeleverd via de prospectieve informatie 

(dpi) opvraag 2008 en de verantwoordinginformatie (dVi) opvraag 2008. 

op basis van de analyse maken wij een inschatting van het deelnemersrisico van een 

corporatie en van de waarschijnlijkheid dat een corporatie niet meer aan zijn verplichtingen 

zou kunnen voldoen. afhankelijk van de uitkomst kent het wsw de corporatie een 

intern monitorprofiel (mp) toe, op grond waarvan wij onze eventuele aanvullende 

informatiebehoefte en het af te geven faciliteringsvolume (FV) vaststellen. 

Kredietwaardigheid  
individuele deelnemers
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analyse van de gegevens die de corporaties in 2009 hebben aangeleverd laat zien dat er 

opnieuw een verschuiving heeft plaatsgevonden tussen de verschillende monitorprofielen 

die het wsw hanteert. Hoewel een corporatie ook in de loop van het jaar een ander profiel 

toegewezen kan krijgen, vinden de meeste wijzigingen plaats bij de jaarlijkse beoordeling. 

onderstaande tabel geeft een beeld van de verdeling naar monitorprofiel op twee 

beoordelingsmomenten. monitorprofiel 1 geldt voor de meest kredietwaardige deelnemers, 

monitorprofiel 5 kwalificeert een corporatie als niet langer kredietwaardig.

VersCHuiVing monitorproFielen wsw-deelnemers

monitorproFielen
dpi 2007 dpi 2008

aantal deelnemers % aantal deelnemers %

monitorprofiel 1 229 53% 190 46,1%

monitorprofiel 2 163 38% 177 43,0%

monitorprofiel 3 41 9% 44 10,7%

monitorprofiel 4 0 0          

monitorprofiel 5 0 1 0,2%

Totaal 433 100% 412 100%

met uitzondering van één corporatie, die in 2009 in problemen is geraakt en als gevolg 

daarvan monitorprofiel 5 toegekend heeft gekregen, zijn alle corporaties kredietwaardig 

bevonden. echter, met diverse deelnemers zijn wel afspraken gemaakt ter verbetering van 

hun financiële positie of interne organisatie, waarvan het wsw nauwlettend monitort of deze 

in voldoende mate worden nageleefd.

Van de 412 wsw-deelnemers hebben er volgens de jaarlijkse kredietwaardigheidsbeoordeling 

74 een lagere classificering gekregen (2008: 81) en 47 een hogere (2008: 29). de degradatie 

van de sgBB van monitorprofiel 3 naar 5 heeft plaatsgevonden in het laatste kwartaal, na 

publicatie van het ‘Cijfermatig perspectief woningcorporaties’.

 
lager 2008 2009 Hoger 2008 2009

Van monitorprofiel 1 naar 2 61 56 Van monitorprofiel 2 naar 1 27 36 

Van monitorprofiel 1 naar 3 6 4 Van monitorprofiel 3 naar 1 0 10 

Van monitorprofiel 2 naar 3 14 13 Van monitorprofiel 3 naar 2 2 1 

Van monitorprofiel 3 naar 5 0 1
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Het wsw volgt de ontwikkelingen bij corporaties nauwlettend en in nauwe afstemming 

met hen. Het monitorprofiel wordt niet gedeeld met derden, zeker niet wanneer een 

monitorprofiel 3 of hoger wordt toegekend. er wordt dan in overleg gekeken welke 

verbeteringen mogelijk zijn, bijvoorbeeld:

■ temporiseren van investeringen

■ afzien van bepaalde investeringen

■ verhogen van de verkooprealisatie

■ aanpassen van onderhoudprogramma’s, beheerslasten etc. 

FinanCiële positie

analyse van de financiële positie van corporaties is allereerst de basis voor het monitorprofiel. 

daarnaast zijn met name de toekomstige kasstromen bepalend voor de financierbaarheid 

van een corporatie. Hierbij gaat het om de ruimte (het faciliteringsvolume) die het wsw 

beschikbaar wil stellen aan corporaties om, met onze borging, externe financiering te kunnen 

aantrekken.

2% aflossingsfictie

Het wsw hecht als borgsteller uiteraard veel waarde aan de liquiditeitspositie van corporaties. 

uitgangspunt is dat elke corporatie op de lange termijn moet voldoen aan de aflossingsfictie 

van 2% van zijn leningenportefeuille. tot enkele jaren terug werd op sectorniveau bijna 2% 

jaarlijks afgeschreven op investeringen. ook leningen werden zodanig gefinancierd dat 

ongeveer jaarlijks 2% werd afgelost. over vijftig jaar gezien is dit een volledige aflossing. Het 

percentage is hierop gebaseerd. in onderstaand overzicht is inzichtelijk gemaakt hoeveel 

corporaties voldoen aan deze fictie.

(FiCtieF) aFlossingsperCentage uit 
operationele Kasstromen

dpi 2007
aantal Corporaties (%)

dpi 2008
aantal Corporaties (%)

negatief tot en met 0% 21 (5%) 12 (3%)

0,1% tot 2,0% 133 (31%) 114 (28%)

2,0% tot > 279 (64%) 286 (69%)

totaal 433 (100%) 412 (100%)

de tabel toont aan dat de operationele kasstromen bij 126 deelnemers (31%) onvoldoende 

zijn voor de fictieve 2% aflossingsnorm (2007: 154, 36%). Van 12 deelnemers (3%) zijn de 

operationele kasstromen zo zorgwekkend dat van enige (normatieve) aflossing geen sprake 

kan zijn (2007: 5%). Bij deze deelnemers is er sprake van verhoogd toezicht door het wsw en 

wordt gevraagd een plan van aanpak samen te stellen, om weer aan de regels te voldoen.

Debt service coverage ratio (DSCR)

een andere beoordelingsmethode die het wsw hanteert voor de aflossingsruimte binnen 

kasstromen is de debt service coverage ratio: een kengetal dat aangeeft of er voldoende 

operationele kasstromen worden gegenereerd voor rente en aflossing. Hoe hoger de dsCr, 

des te gunstiger. de dsCr behoort minimaal 1,0 te bedragen.
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uit de dpi 2008 blijkt dat de dsCr, op grond van contractuele aflossingen, zich de komende 

jaren tussen 0,7 en 0,8 beweegt met een dalende trend. dit betekent dat de kasstromen in 

feite onvoldoende ruimte bieden om de rente te betalen én af te lossen. 

als we de dsCr baseren op de aflossingfictie van 2% in plaats van op de werkelijke 

aflossingen, dan ligt de waarde tussen 1,0 en 1,1. nét genoeg om aan de verplichtingen van 

rente en aflossing te voldoen, maar ook hier is sprake van een dalende trend.

de dsCr is op basis van de 2% aflossingsfictie hoger dan de dsCr gebaseerd op werkelijke 

aflossingen, omdat wordt uitgegaan van terugbetaling over 50 jaar. dit in plaats van de 

kortere terugbetaaltermijn bij werkelijke afloop van leningen.

Interest coverage ratio (ICR)

Het wsw hanteert de interest coverage ratio om vast te stellen in hoeverre een corporatie in 

staat is aan haar renteverplichtingen te voldoen. Voor financiers is de iCr, samen met de dsCr, 

een belangrijke indicatie van een financieel gezonde exploitatie van huurwoningen. een iCr 

lager dan 1,3 is voor het wsw een signaal dat een corporatie bij een ‘slecht weer‘-scenario 

al snel niet meer aan haar renteverplichtingen kan voldoen en dan ook onvoldoende geld 

beschikbaar heeft voor aflossingen. de dpi wijst uit dat op sectorniveau de iCr over 2009 

gemiddeld 1,5 bedraagt (2008: 1,7).

Waarde bezit (50% WOZ-waarde)

naast de kasstroomratio’s beoordeelt het wsw ook de waardeontwikkeling van het bezit 

van corporaties dat als onderpand is ingebracht voor de ontvangen wsw-borging. wij gaan 

hierbij uit van de fictie dat de waarde van het vastgoed het best wordt weergegeven aan de 

hand van de woZ-waarde, waarop wij vervolgens een afslag hanteren van 50%. deze afslag 

is gebaseerd op 70% van de woZ-waarde (waarde in onverhuurde staat) omdat de eenheden 

zijn verhuurd, plus een risicobuffer van 30% waardoor de berekening per saldo uitkomt op 

70% van 70%, ofwel 50% van de woZ-waarde van het bezit.

uit de dVi blijkt dat de totale woZ-waarde bij corporaties rond € 350 miljard ligt. Hiervan is 

meer dan 95% als onderpand ingebracht bij het wsw. Hier staat tegenover dat inmiddels 

meer dan € 75 miljard aan leningen is geborgd. omdat 95% van 50% van € 350 miljard de € 75 

miljard aan geborgde leningen nog altijd ruim overstijgt, geldt dit als voldoende dekking voor 

het wsw.

uit de cijfers blijkt wel dat er bij 13 deelnemers onvoldoende dekking is of dreigt te 

ontstaan. dit doet zich onder meer voor bij deelnemers die zich hebben geconcentreerd 

op ouderenhuisvesting. door het specifieke karakter van dit type vastgoed is dit moeilijker 

te verkopen en kent het een structureel lage woZ-waardering. daartegenover staan vaak 

positieve kasstromen door een hoge bezettingsgraad en relatief hoge huuropbrengsten in 

verhouding tot de maximaal redelijke huurprijzen. 
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Exploitatieduur en looptijd leningen

in het financieringsbeleid van een woningcorporatie moet optimale afstemming worden 

gezocht tussen de looptijden van de leningenportefeuille en rentevastperiodes enerzijds en 

de exploitatieduur van het bezit anderzijds. uit de dVi blijkt dat de gemiddelde (resterende) 

exploitatieduur van de verhuureenheden van de deelnemers 23,3 jaar bedraagt en de looptijd 

van de leningenportefeuille 13,7 jaar. in theorie zou dus, over de hele sector bezien, de 

leningenportefeuille aan het begin van het 15e jaar geheel moeten worden geherfinancierd. 

de praktijk is anders: de gemiddelde periode van herfinanciering verschilt sterk tussen 

corporaties onderling, en ook binnen de leningenportefeuille van een individuele corporatie is 

de spreiding doorgaans groot.

Het kan voorkomen dat corporaties juist veel lenen met een korte looptijd. Het is niet gewenst 

dat dit onbeperkt gebeurt, omdat het risico’s meebrengt wat betreft beschikbaarheid en 

prijs van de herfinanciering. Het wsw is alert op dergelijke risico’s en onze accountmanagers 

brengen deze in de risicomonitoring ook bij de corporaties onder de aandacht.

Schulden langlopende leningen

tegenover de gewenste volkshuisvestelijke investeringen staat een toename aan langlopende 

schulden. Het wsw heeft in het verleden meermalen aandacht besteed aan de toenemende 

schuldpositie van corporaties. gemiddeld stijgt de schuld in de periode 2006-2010 jaarlijks 

met 8%. de gemiddelde schuld per verhuureenheid bedroeg in 2006 nog circa € 24.000, drie 

jaar later is deze opgelopen tot ongeveer € 30.000. de huidige trend is dat aflossingen naar 

de toekomst doorschuiven. omdat de exploitatieduur niet langer wordt, kan dit op de lange 

termijn tot problemen leiden.

marKt

naast de financiële positie van corporaties beoordeelt het wsw ook de marktomstandigheden 

waarin zij opereren. deze kunnen van grote invloed zijn op de financierbaarheid van 

corporaties. de trend die wij al in 2008 signaleerden heeft zich in 2009 voortgezet: de 

geprognosticeerde verkopen werden niet altijd gerealiseerd. dit heeft niet alleen gevolgen 

voor de capaciteit van corporaties om intern financiering te realiseren voor geplande 

investeringen, maar ook voor de waardeontwikkeling van hun woningbestand. als gevolg van 

de teruglopende economie blijven huizen langer te koop staan, waardoor de huizenprijzen 

onder druk komen te staan.

Hoewel in verschillende regio’s sprake is van krimp van de bevolking, bestaat er in de 

sociale huursector geen verhuurprobleem. de mutatiegraad is door de economische 

omstandigheden echter vrij laag, waardoor corporaties geplande verkopen moeilijk 

kunnen realiseren.

door de afnemende interne financieringsmogelijkheden zijn corporaties steeds meer 

aangewezen op externe geldverschaffers, wat extra rente- en aflossingsverplichtingen en 

een toename van het gemiddelde schuldrestant per woning met zich meebrengt.
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organisatie

de wijze van organisatie en bestuur van corporaties speelt eveneens een belangrijke rol 

bij het bepalen van de kredietwaardigheid. dit geeft immers een indicatie van de mate 

waarin corporaties hun doelstellingen kunnen realiseren en hun risico’s beheersen. een 

aantal incidenten in de sector, maar ook daarbuiten, heeft dat in 2009 nog eens duidelijk 

aangetoond.

de invoering van het kasstromenmodel heeft het wsw een nog beter inzicht gegeven in hoe 

corporaties hun activiteiten beheersen. Corporaties die bij de vaststelling van kasstromen 

gebruik maken van scenario-analyses, bijvoorbeeld, tonen hiermee aan rekening te houden 

met op het oog minder waarschijnlijke omstandigheden. Zij zijn hierdoor beter voorbereid als 

activiteiten anders verlopen dan gepland. met de verfijning van het monitoringsysteem is een 

verdere verbetering van het inzicht mogelijk in de verschillende organisaties.

in 2009 heeft corporate governance nog meer aandacht gekregen dan in voorgaande jaren. 

interne toezichthouders laten zich steeds vaker bijscholen om de huidige uitdagingen 

van corporaties beter te kunnen overzien. Het wsw juicht deze ontwikkeling toe en kijkt 

samen met de Vereniging toezichthouders woningcorporaties (Vtw) in hoeverre verdere 

informatievoorziening wenselijk is. een goede governancestructuur draagt immers bij aan 

positieve waardering van een organisatie.

risiCo’s en VerpliCHtingen

Het afgelopen jaar is opnieuw duidelijk geworden dat corporaties in grote problemen 

kunnen komen door ‘niet uit de balans blijkende verplichtingen’ en verplichtingen die buiten 

de toegelaten instelling (ti) zijn aangegaan. Vorig jaar heeft het wsw reeds gewezen op 

de risico’s die kunnen voortkomen uit de derivatenportefeuilles van corporaties en hun 

verbindingen. in 2009 is gebleken dat de meeste corporaties zich bewust zijn van deze risico’s 

en beheersmaatregelen hebben getroffen. Het wsw houdt deze aspecten bij beoordeling van 

de kredietwaardigheid niettemin scherp in het oog.

Het wsw gaat als risicomonitoringinstituut een scherper beleid voeren ten aanzien van 

derivatenposities bij woningcorporaties. dit is noodzakelijk gebleken toen duidelijk werd 

dat meerdere corporaties niet in staat waren uit eigen middelen extra onderpand te storten 

(margin calls). in 2010 mogen corporaties met hun derivatenportefeuille nog slechts voor 

een gelimiteerd bedrag liquiditeitsrisico lopen. Voor (nieuwe) transacties geldt, per kwartaal 

achteraf, een meldingsplicht bij het wsw.

risico’s die woningcorporaties aangaan via verbindingen gaat het wsw ook expliciet 

beoordelen. in de gegevensopvraag via Corpodata zal de corporaties om meer details worden 

gevraagd, om de langs deze weg aangegane risico’s beter te kunnen bepalen.
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Faciliteringsvolume

op grond van de beoordeling van kredietwaardigheid en toekomstige kasstromen, 

bepaalt het wsw in hoeverre een corporatie financierbaar is en welk faciliteringsvolume 

wordt toegekend. Het faciliteringsvolume is het bedrag, waarvoor de wsw-deelnemers 

externe financiering kunnen aantrekken met borging van het wsw. als een corporatie 

aan alle voorwaarden voldoet, kan zij op voorhand een faciliteringsvolume krijgen voor 

de drie volgende jaren. Voor de wsw-deelnemer betekent dit flexibiliteit bij de uitvoering 

van hun financieringsbeleid, zowel in de tijd als in de omvang van het bedrag. met het 

faciliteringsvolume spreekt het wsw vertrouwen uit in de corporatie en haar investerings- en 

financieringsplannen, op grond van de vastgestelde kredietwaardigheid. daarbij houden wij 

rekening met het aanwezige onderpand. 

Verder kunnen de projecten zelf, maar ook de kredietwaardigheid van de corporatie, 

aanleiding zijn om het faciliteringsvolume te beperken tot twee of zelfs één jaar. in enkele 

gevallen zal het wsw het faciliteringsvolume zelfs op nul stellen, waarna wij borging voor 

projecten afgeven op basis van maatwerk. een faciliteringsvolume van nul betekent dus niet 

dat een corporatie niet meer ‘borgbaar’ is. 

in 2009 is een totaal faciliteringsvolume aan corporaties toegekend van € 23,2 miljard. 

dit is 78% van het door de corporaties zelf berekende faciliteringsvolume. Het verstrekte 

volume is globaal opgebouwd uit € 12 miljard financiering van investeringen (2008: € 13 

miljard) en € 11 miljard herfinancieringen (2008: € 9 miljard) die in de jaren 2009 tot en 

met 2011 zullen plaatsvinden. in deze cijfers is geen rekening gehouden met de verhoging 

van de borgingsgrens naar € 240.000. omdat de gegevensopvraag via de dpi 2008 al had 

plaatsgevonden toen de grens werd verhoogd, heeft het wsw besloten alleen op individuele 

basis additioneel faciliteringsvolume toe te kennen. wij verwachten dat het berekende 

faciliteringsvolume in de dpi 2009 aanzienlijk hoger zal uitpakken als gevolg van de 

gewijzigde borgingsgrens. 
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Kredietcrisis

de economische crisis is aan de corporatiesector niet voorbij gegaan. Veel corporaties 

hebben problemen ondervonden met de (voor)verkoop van nieuwbouw. dit blijkt ook uit 

de wsw publicaties: ‘trendrapportage’ en het ‘Cijfermatig perspectief ’, die ruime aandacht 

hebben gekregen van media en politiek. daarnaast bleek financiering met de voor vastgoed 

gebruikelijke lange looptijden steeds moeilijker beschikbaar en betaalden corporaties 

een forse risico-opslag. Het kabinet kondigde begin 2009 crisismaatregelen aan. Het wsw 

heeft geparticipeerd in een werkgroep onder leiding van minister Van der laan, over 

maatregelen om de bouw op gang te houden. ook is het wsw gehoord in een speciale 

hoorzitting van de commissie wonen in de tweede Kamer. uitkomst van het overleg was 

dat de borgingsgrens van het wsw werd verhoogd van € 200.000 naar € 240.000. ook is een 

tijdelijke verhoging aangekondigd tot € 350.000, speciaal voor het overnemen van projecten 

van projectontwikkelaars. deze maatregel moet nog worden goedgekeurd door de europese 

Commissie. Bovendien werd aangekondigd dat de ministeries van Vrom en Financiën verder 

onderzoek doen naar de mogelijkheden van een financieringsprogramma (emtn). mede in 

het licht van de problemen rond de korte looptijden heeft het wsw nader onderzoek gedaan 

naar de mogelijkheden op de duitse markt, zodat ook duitse beleggers kunnen investeren in 

de nederlandse volkshuisvesting. momenteel vindt overleg plaats met wwi, de Vng en het 

ministerie van Financiën over de wijze waarop de borgstelling van het wsw voor dergelijke 

producten kan worden ingezet. 

externe ontwikkelingen
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icesave

mede naar aanleiding van de verliezen door gemeenten en provincies bij icesave in 2008 werd 

op initiatief van het ministerie van Financiën een onderzoek gestart naar de voor- en nadelen 

van het openstellen van de schatkistbankierenfaciliteit voor decentrale overheden. Het wsw 

gaf reflectie aan de onderzoekgroep waar met name werd ingegaan op de positie van de 

sectorbanken Bng en nwB in de financiering van woningcorporaties. Hierover werd ook 

overleg gevoerd met Vng, wwi, ministerie van Financiën en aedes.

toezicht

op 12 juni kondigde minister Van der laan in een brief aan de tweede Kamer een strakker 

regime aan voor het toezicht op corporaties. dit toezicht wordt geconcentreerd bij een 

nieuwe ‘woonautoriteit’. daarmee heeft de minister gekozen voor een andere richting dan 

het rapport meijerink dat een systeem van horizontaal toezicht bepleitte. in de brief stuurt de 

minister aan op beperking van de nevenactiviteiten van corporaties. speciale aandacht is er 

voor bijzondere projecten die overwegend van niet-sociale aard zijn. deze moeten worden 

ondergebracht in een dochteronderneming, waarvan de toegelaten instelling maximaal 

33% mag financieren. in een rondetafelgesprek met de tweede Kamercommissie wonen, 

wijken en integratie vroeg het wsw speciale aandacht voor niet-borgbare activiteiten. Bij het 

regelen van de administratieve of juridische scheiding van activiteiten moet geborgd worden 

dat corporaties (een deel van) hun vermogen kunnen blijven inzetten voor niet-borgbare 

activiteiten, zoals winkels in de plint van een sociaal complex, omdat dit onlosmakelijk 

verbonden is met de wijkaanpak.

toezicht was niet alleen beleidsmatig aan de orde. Het wsw voerde regelmatig overleg met 

wwi en CFV over corporaties die onder toezicht waren gesteld door de minister van wwi, 

zoals woonbron, servatius, sgBB en rochdale.
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staatssteun

er is in 2009 een doorbraak geweest op het ‘Brusseldossier’. in oktober maakte minister Van 

der laan bekend dat er een afspraak was met de europese Commissie over het werkgebied 

waarbinnen staatssteun toelaatbaar is. in de definitie van de dienst van algemeen en 

economisch Belang (daeB) wordt de nieuwe staatssteungrens de huurtoeslaggrens van € 648. 

Corporaties moeten tenminste 90% van de vrij te komen woningen toewijzen aan huishoudens 

met een maximaal inkomen van € 33.000 per jaar. de nieuwe grens is een bevestiging van 

het huidige werkgebied. ook maatschappelijk vastgoed kan worden geborgd. Hiervoor 

is een nieuwe lijst opgesteld. in het voorstel van de minister kunnen geen kleinschalige 

commerciële voorzieningen worden meegefinancierd. Het is daardoor niet meer mogelijk 

om kleinschalige commerciële onderdelen in een bouwproject (winkels in de plint) in één 

bouwstroom te financieren. Kort voor het einde van het jaar werden ook de details van een 

nieuwe beschikking uit Brussel bekend. er wordt rekening gehouden met een sanctiesysteem 

waarbij eventueel teveel genoten staatssteun moet worden terugbetaald. ook is een systeem 

aangekondigd waarbij geen wsw-borging mogelijk is in het jaar volgend op de constatering 

dat niet aan de toewijzingsnorm wordt voldaan. deze beschikking uit Brussel roept echter ook 

vragen op. Zo is bijvoorbeeld niet duidelijk waarom de Bng, in weerwil van het nederlandse 

standpunt, wordt aangemerkt als bestaande steun. in de loop van 2010 verwachten wij 

helderheid over de exacte ingangsdatum en implicaties van de nieuwe regeling.

monumenten

in het eerste kwartaal heeft het wsw een analyse gemaakt van de problemen die 

corporaties ondervinden bij de financiering van monumenten. een voorstel voor aanpak 

is voorgelegd aan –en inmiddels goedgekeurd door– de achtervangers. Het voorstel 

houdt in dat het een corporatie is toegestaan om monumenten onder te brengen in een 

speciale monumentendochter. daarnaast heeft het wsw in een expertmeeting met het 

nationaal restauratiefonds aandacht gevraagd voor monumenten met weliswaar een niet-

maatschappelijke functie, maar wel een duidelijk wijkbepalende uitstraling als landmark. 

Heroverweging

in september zijn in het kader van de heroverweging door het kabinet werkgroepen aan 

het werk gezet om bezuinigingsvoorstellen te doen op de verschillende beleidsterreinen. 

Zo is een werkgroep wonen ingesteld, die onder meer de huurtoeslag, huurliberalisatie, 

hypotheekrenteaftrek en de ontwikkeling van het vermogen van corporaties bespreekt. 

Begin mei worden de bezuinigingsvoorstellen van de werkgroepen verwacht. in de media 

koppelen opiniemakers een vorm van huurliberalisatie aan een verplichting voor corporaties 

om huurders, die niet zelfstandig de huur kunnen opbrengen, een inkomensbijdrage te 

verstrekken. dit zou mede gefinancierd moeten worden uit de verkoop van woningen. Het 
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wsw heeft in zijn publicatie ‘Cijfermatig perspectief woningcorporaties’ al inzichtelijk gemaakt 

dat corporaties tegen hun financiële grenzen aanlopen en niet onbeperkt kunnen verkopen. 

Corporaties bouwen structureel onrendabel doordat het huurbeleid niet aansluit bij de 

exploitatie. Bovendien blijkt uit een door aBF research, in opdracht van het wsw, gemaakt 

rapport dat corporaties niet onbeperkt woningen kunnen blijven verkopen. de conclusie 

is dat extra middelen ook kunnen worden gegenereerd met een aangepast huurbeleid. dit 

rapport is met verschillende tweede Kamerleden besproken en aan de orde gekomen in een 

bespreking tussen minister Van der laan en de tweede Kamer. 

overige ontwikkelingen sector

Begin 2009 werd tussen aedes en de Belastingdienst overeenstemming bereikt over de 

vennootschapsbelasting, de vastellingsovereenkomst (Vso2). Corporaties werd bovendien 

gevraagd een bijdrage te geven in het kader van de bijzondere projectsteun en de 

projectaanpak. Veel corporaties uitten hun ongenoegen over dit deel van het kabinetsbeleid. 

Corporatie de Veste voerde een procedure bij de rechtbank, waarin de beslissing om het 

’uittreden’ van de Veste niet toe te staan werd aangevochten. Corporaties in eindhoven 

dreigden de wijkaanpak op te schorten zolang bijzondere projectsteun niet werd geleverd. 

dit werd opgehouden door de besprekingen tussen de europese Commissie en minister Van 

der laan. 

Binnen aedes werd de bestuurlijke structuur aangepast en een nieuwe voorzitter benoemd. 

salarissen van bestuurders waren prominent onderwerp van publiek debat. minister Van der 

laan kondigde op dat punt wetgeving aan. 

Verder was ook de europese context aan de orde in de prejudiciële beslissing van het Hof 

van Justitie waarin werd gesteld dat de nederlandse overheid haar toetsingskader voor 

grensoverschrijdende diensten moet aanscherpen.
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Voor het wsw zelf was 2009 een jaar van verdere professionalisering en kwaliteitsverbetering, 

waarbij de kernprocessen in de organisatie centraal stonden. als nieuw p&o-instrument is 

de trainee- & management development (md-)pool geïntroduceerd. op het gebied van 

automatisering is vooruitgang geboekt bij het optimaal faciliteren van de bedrijfsprocessen 

en van individuele medewerkers. met name het data warehouse, het nieuwe kantoorplatform 

(asp-dienst) en de migratie van office 2003 naar 2007 en de invoering van het s&p

risicomonitoringinstrument zijn hier het vermelden waard. Het 25-jarig bestaan van het wsw 

was een mijlpaal die we hebben gevierd met een groots opgezette relatiedag op 1 april en een 

medewerkersevenement in de vorm van een bouwreis naar ghana. Beide zijn zeer succesvol 

verlopen en hebben de teamspirit en betrokkenheid van de wsw’ers verder versterkt.

traject procesgericht werken

Het traject is dit jaar in drie fasen verdeeld. Fase 1 was een werkconferentie voor de 

proceseigenaren, de managers van de kernafdelingen. mede aan de hand van de daaruit 

voortgekomen inbreng, zijn fase 2 en 3 vormgegeven. tijdens deze dagen is dieper ingegaan 

op de processen en het verbeterpotentieel van specifieke wsw-processen.

interne organisatie
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informatiebeheer

de afdeling informatiebeheer is bij het wsw verantwoordelijk voor het beheer van de 

informatiesystemen, de achterliggende infrastructuur en telecommunicatie. de hosting 

en technisch beheer van onze informatiesystemen vindt extern plaats. incidenten die zijn 

gemeld worden gevolgd, en er vindt op verschillende niveaus periodiek overleg plaats met 

leveranciers over de kwaliteit van de geleverde diensten. 

in 2009 zijn verschillende activiteiten succesvol afgerond. Zo is in opdracht van (en in 

samenwerking met) de afdeling account- en risicomanagement een informatiesysteem 

in gebruik genomen, waarmee de kredietwaardigheid van de wsw-deelnemers beter kan 

worden bepaald. samen met de afdelingen Beleid en account- en risicomanagement is ook 

het managementinformatiesysteem van het wsw fors uitgebreid. de verschillende afdelingen 

kunnen relevante gegevens van wsw-deelnemers ten aanzien van onderpand, financiële 

verslaglegging en prognose nu zelf direct opvragen.

intern is de focus in 2009 gericht geweest op verdere professionalisering van 

informatiebeheer (procedures, functies, persoonlijke groei). met behulp van de Business 

information services library of Bisl-methodiek is gewerkt aan verbetering van de 

werkprocessen autorisatiebeheer, in- en uitdienst, incidentenbeheer en wijzigingenbeheer. 

deze werkprocessen zijn een belangrijke pijler van de iCt en dragen in hoge mate bij aan 

een betrouwbare organisatie. net als in 2008 heeft pricewaterhouseCoopers, in het kader van 

de accountantscontrole, een controle uitgevoerd waaruit geen specifieke bevindingen ten 

aanzien van informatiebeheer naar voren zijn gekomen.

Het wsw is in 2009 onder regie van informatiebeheer overgegaan op een nieuwe versie van 

de kantoorautomatiseringomgeving, gebaseerd op office 2007, waarin de laatste stand van 

de techniek is verwerkt. Voordelen voor het wsw zijn onder meer de grotere flexibiliteit, een 

lager energieverbruik en lagere kosten per werkplek. naast de meer technische projecten 

hebben wij in samenwerking met ernst & Young het informatie(beveiligings)beleid verder 

uitgediept en in een beleidsdocument vastgelegd. 
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Cultuur

Medewerkersbelevingsonderzoek (MBO)

Het mBo-onderzoek, waarvan het de bedoeling was dit jaarlijks te herhalen, heeft in 2009 niet 

plaatsgevonden. door organisatiewijzigingen en de op handen zijnde verhuizing achtten wij 

2010 een beter moment. 

Managementteam op cursus

Het eerder ingezette leiderschapsprogramma voor de (toenmalige) mt-leden is in 2009 

vervolgd in aansluiting met het hiervoor beschreven traject procesgericht werken.

Project Herhuisvesting 

Het wsw heeft in 2007 de huidige huisvesting onderzocht. in het onderzoek kwam naar 

voren dat het gebouw te groot is, ongunstig in gebruik en niet voldoet aan de wensen van de 

medewerkers van het wsw. 

ook is de optie van een verbouwing overwogen. Het onderzoek laat echter ook zien dat 

een ingrijpende verbouwing van de huidige huisvesting niet tegemoet kan komen aan de 

wensen van de medewerkers. daarom is besloten om het wsw te verhuizen naar een andere 

locatie, die wel kan voldoen aan de wensen en eisen van de medewerkers. de verhuizing staat 

gepland medio 2010. 

Maatschappelijk Bewust en Verantwoord Ondernemen

in de organisatievisie van het wsw komen de 3 p’s aan bod. people, planet, profit: het principe 

dat een organisatie pas echt succesvol kan zijn als zij aandacht heeft voor de combinatie 

van zorg voor mensen, voor de omgeving en voor het genereren van (economische of 

maatschappelijke) meerwaarde. in 2010 wordt hier meer uitvoering aan gegeven.

organisatiestruCtuur

Werving en selectie

in 2009 zijn naast vier trainee- en md-kandidaten zes nieuwe medewerkers volgens 

vastgesteld formatieplan in dienst getreden: een medewerker iCt-services, een investor 

relations manager, twee risicomanagers, een relatiemanager en een junior secretaresse. de 

vacature voor beleidsjurist, ook onderdeel van het formatieplan, is in het eerste kwartaal van 

2010 uitgezet. in 2009 is er één medewerker uit dienst gegaan.

per 31 december 2009 had het wsw 42 medewerkers (38,1 fte) in dienst. er waren vacatures 

bij risicomanagement, accounts & investor relations en bij Beleid & Juridische zaken. Voor 

deze vacatures zijn wervingsacties gestart. de tijdelijke invulling is opgelost met interim-

medewerkers. 
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Organigram per 31 december 2009 (volgens formatieplan: 38,1 fte)

organisatiewiJZigingen wsw

wij zijn ons bewust dat veranderingen en aanpassingen nodig zijn om de kwaliteit te kunnen 

leveren die het wsw voorstaat. daarom is in 2009 opnieuw een belangrijke stap gezet naar 

betere inrichting van de organisatie, met instemming van de ondernemingsraad, om de 

bedrijfsprocessen optimaal te faciliteren. de organisatiewijziging had geen directe gevolgen 

voor het formatieplan in fte’s.

Kern van de ontwikkeling was de professionalisering van account- en risicomanagement. 

in verband met de nauwe relatie tussen (interne en externe) communicatie en onze public 

affairs activiteiten, is besloten Communicatie en Beleid te integreren. Het team Kapitaalmarkt 

is opgegaan in de nieuwe afdeling accounts & investor relations.

ook in ons kwaliteitsbeleid en personeel- & organisatiebeleid is de focus meer naar 

ontwikkeling verlegd. Zo is het team Bedrijfsondersteuning meer gericht op een 

werkorganisatie in ontwikkeling. informatiebeheer en de financiële administratie zijn bij de 

Controlfunctie ondergebracht. 

Aanpassing overlegstructuur

de overlegstructuur binnen het wsw is aangepast. met de instelling van een directieraad 

is een betere directe invulling gegeven aan de uitgangspunten van ‘plan, do, Check, act’ 

(pdCa). Kern-, kwaliteit-, en teammanageroverleg zijn als gevolg hiervan vervallen. door 

informatiebeheer direct onder de Controlfunctie te brengen is de directe aansluiting op het 

beheer en onderhoud van bedrijfsprocessen gewaarborgd. Het changeboard is in verband 

hiermee vervallen.

Directie
drs. R.L. van der Post

(2 fte) 

Control
H. Koopstra RA (5,4 fte)

Personeel & 
Organisatie Ontwikkeling

drs. J. Pel 
(4,8 fte)

Accounts & Investor 
Relations 

mr. M. Rink (11,3 fte)

Beleid & 
Juridische Zaken

mr. E.M. Terheggen (5,9 fte)

Risicomanagement & 
Backo�ce

J. Eighoul (7,7 fte)

Kwaliteits-
ontwikkeling
H.A.M. van 

Emmerik (1 fte)
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FunCtiewiJZigingen 

per 1 januari 2009 zijn er 11 functiewijzigingen geweest. Vier daarvan betreffen functionele 

wijzigingen die al sinds 2008 effectief waren.

 

Interne communicatie

nadat intranet bij het wsw in 2008 zijn intrede heeft gedaan, heeft het afgelopen 

jaar zijn waarde duidelijk bewezen. onder meer door goede toegankelijkheid van 

personeelsinformatie. management nieuws, wsw intern, nieuwsbrieven van kernafdelingen, 

de knipselkrant en de mededelingen en notulen van de ondernemingsraad worden op 

gestructureerde wijze via intranet aangeboden. daarnaast is er een nieuwsrubriek en 

ruimte voor informatieve mededelingen. ook het Happy Hour, de maandelijkse informele 

samenkomst waarbij alle medewerkers welkom zijn, blijkt een vruchtbaar platform. 

nieuwe Cao woondiensten 2009 – 2010

de cao-partners zijn in het najaar tot een akkoord gekomen. de nieuwe cao heeft een looptijd 

van twee jaar (1 januari 2009-31 december 2010).

Lonen

per 1 oktober 2009 zijn de lonen met 1,5% verhoogd, op 1 januari 2010 gevolgd door een 

tweede verhoging met 1%. in november 2009 ontvingen medewerkers bovendien een 

eenmalige uitkering van 1,25%. de verhoging van de pensioenpremie met 2% komt in 2009 

geheel voor rekening van de werkgever, in 2010 voor 2/3.

Het nieuwe principeakkoord gaat daarnaast ook in op onder meer bestrijding van de 

werkdruk, opleidingsbudgetten en het oprekken van de onderkant van de laagste 

loonschalen om instroom van jongeren/afgestudeerden te bevorderen. 

arBeidsVoorwaarden en -omstandigHeden

Employabilitybeleid

Van de vijf medewerkers die in 2009 ouder dan 55 jaar waren, heeft er één gebruik gemaakt 

van de mogelijkheid in de cao om extra roostervrije uren te benutten en minder uren te 

werken.

Trainee- en MD-pool

Begin 2009 zijn via de trainee- en md-pool vier medewerkers ingestroomd: twee van 

hen waren md-kandidaten, die een jaar op een kernafdeling zijn geplaatst om een 

ontwikkeltraject te doorlopen, de andere twee waren trainees, die gedurende het jaar over de 

drie kernafdelingen hebben gerouleerd. 
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Opleidingen

Het wsw maakt jaarlijks een respectabel opleidingsbudget vrij van 4% van de bruto loonsom 

van de organisatie. in 2009 is het opleidingsbudget van € 90.000,- met € 5.000 overschreden. 

Het wsw heeft in 2009 geïnvesteerd in de vervolgtrajecten procesmatig werken en 

leiderschap, en de overgang naar een nieuwe kantooromgeving met office 2007. 

Arbo

alle BHV’ers hebben deelgenomen aan de opfriscursussen BHV, eHBo en aed (automatische 

externe defibrillator). de jaarlijkse ontruimingsoefening is niet uitgevoerd, omdat op korte 

termijn een andere huisvesting wordt betrokken. de vertrouwenspersoon heeft in 2009 geen 

meldingen ontvangen waarop actie nodig was.

Ziekteverzuim

Het gemiddelde ziekteverzuim is gedaald naar 3,04% (2008: 4,78%). de gemiddelde 

verzuimfrequentie over 2009 bedroeg 0,96, de gemiddelde verzuimduur 8,94 dagen. 

enkele langdurig arbeidsongeschikte medewerkers hadden hierin het grootste aandeel. 

met inachtneming van de instroom van 10 nieuwe medewerkers gedurende 2009, dat een 

drukkend effect op de cijfers heeft, geeft het verzuim een stabiel beeld. 

Verzuimpercentage in 2008 en 2009 per kwartaal

2008 2009

1e kwartaal 4,19% 5,0 %

2e kwartaal 4,46% 2,17 %

3e kwartaal 4,75% 0,85 %

4e kwartaal 5,73% 4,58 %

Gemiddeld 4,78% 3,04 %

Overleg met de ondernemingsraad

gedurende het verslagjaar voerde de directie een keer per zes weken formeel overleg met de 

ondernemingsraad. ook daarbuiten is op verschillende momenten informele uitgewisseld. 

de ondernemingsraad heeft in 2009 twee adviesaanvragen van de directie ontvangen: één 

voor het effectueren van organisatiewijzigingen en één voor de verhuizing naar Hilversum. 

op beide adviestrajecten volgde een positief oordeel. de besluitvorming heeft daarop 

plaatsgevonden met inachtneming van de door de ondernemingsraad bijgeleverde adviezen.
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overleg met de belangrijkste stakeholders

in 2009 heeft het wsw, zoals gebruikelijk, frequent overleg gevoerd met zijn stakeholders: 

■ de deelnemers

■  het ministerie van Vrom en de Vereniging nederlandse gemeenten (Vng),  

de zgn. ‘achtervangers’

■ wethouders van de gemeenten met meer dan 100.000 inwoners

■ aedes

■ het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV)

■ het ministerie van Financiën.

deelnemersraad

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

is in 2009 driemaal bijeengeweest. onderwerpen waarover is gesproken:

■ kredietcrisis

■ risicomanagement

■ financiering

■ nieuwe leden voor de deelnemersraad.

externe communicatie
en overleg
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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, staatssteun en bredere financiering. 

aedes

er heeft veelvuldig overleg plaatsgevonden met aedes, waarvan ook enkele malen op 

directieniveau.

Bijeenkomsten wsw 

de jaarlijkse bijeenkomsten met wsw-deelnemers zijn niet eind 2009 gehouden, maar in januari 

2010. Hiervoor is gekozen in verband met de interne organisatieontwikkeling en het ontstaan 

van de afdeling accounts & investor relations en de separate afdeling risicomanagement.

Communicatiemiddelen wsw 

weBsite

in 2009 is goed gebruik gemaakt van de wsw-website. uit het aantal bezoekers en de bekeken 

pagina’s is op te maken dat de website goed bekend is bij de doelgroep, en dat deze er ook 

relatief veel gebruik van maakt. in oktober is tevens een inhoudelijke kwaliteitsslag gemaakt op 

de gepubliceerde content. met name publicaties van het wsw zoals het ‘Cijfermatig perspectief 

woningcorporaties’, ‘trendrapportage’ en het boekje ‘de Kopgroep’ worden goed bekeken. 

externe puBliCatie 

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

publicaties samengesteld: de ‘trendrapportage’ in juni op basis van de prognosecijfers, en het 

‘Cijfermatig perspectief woningcorporaties’ in december. Beide rapportages geven een goed 

beeld van de financiële positie en draagkracht van de corporatiesector en leveren een bijdrage 

aan actuele discussies over de sector. 
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persContaCten 

als inhoudelijk expert en borgsteller wordt het wsw regelmatig gevraagd te reageren op 

publicaties over de sector en door vak- en branchemedia. Het wsw geeft hieraan zoveel 

mogelijk gehoor en is dan ook regelmatig in publicaties genoemd en geciteerd. ook de 

hiervoor genoemde externe publicaties hebben aanleiding gegeven tot mediacontacten. Het 

wsw hecht aan een zorgvuldige bijdrage in de media, zoals die past bij de rol en positie van 

het wsw.

geZamenliJKe gegeVensopVraag 

de gezamenlijke gegevensopvragen dpi en dVi hebben plaatsgevonden via Corpodata. de 

communicatie hieromtrent is vooral via de Corpodata-nieuwsbrief verlopen. Hiervan zijn in 

2009 negen edities verschenen.

partnersHip CruYFF Courts 

Het wsw gaf in 2008 invulling aan de samenwerking met Cruyff Courts door middel van een 

donatie voor de aanleg van een trapveldje. Het wsw beoogt via een partnership met Cruyff 

Courts een bijdrage te leveren aan verhoging van de kwaliteit van de samenleving. in 2009 is 

met de organisatie gesproken over verdere invulling van de relatie. mede naar aanleiding van 

het ‘borgbaar’ worden van een Cruyff Court is een gezamenlijk interview gegeven, met een 

oproep aan wsw-deelnemers om actief de mogelijkheden voor het adopteren van een Cruyff 

Court te verkennen. 
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op 1 april organiseerden wij, ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan, de wsw-relatiedag. 

wij kijken terug op een geslaagde ontmoetingsdag met relaties uit de corporatiesector, de 

kapitaalmarkt en van gemeenten. de vele positieve reacties hebben ons zeer verheugd. 

Blikveld, blikvangers en blikopeners

de relatiedag werd gehouden op vliegveld Valkenburg (ZH), waar drie grote hangars voor 

de gelegenheid geheel in wsw-stijl waren aangekleed. prikkelend thema van de dag: ‘is uw 

blik scherp genoeg?’. Binnen het blikveld van het wsw kwamen diverse maatschappelijke 

thema’s en projecten aan bod. op het centrale plein was er volop gelegenheid voor 

vertegenwoordigers van corporaties, kapitaalmarkt en gemeenten om elkaar te ontmoeten.

de blikvangers waren zes theaters, ingericht voor interactieve presentaties door het wsw en 

zijn partners. de sessies boden voldoende ruimte voor een levendige discussie. 

25-jarig jubileum wsw
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Het plenaire deel van de bijeenkomst fungeerde als blikopener. op het wsw-podium 

gaven diverse prominenten hun zienswijze op de rol van het wsw. dagvoorzitter 

Victor deconinck gaf onder meer het woord aan prof. dr. arnoud w.a. Boot, hoogleraar 

ondernemingsfinanciering en Financiële markten, en prof. dr. sweder J.g. van wijnbergen, 

hoogleraar economie, die in een stevig pleidooi de gasten meenamen van de rol van het 

wsw, naar de kredietcrisis tot de taken van de overheid. minister mr. eberhard e. van der 

laan voor wonen, wijken en integratie feliciteerde het wsw met het 25-jarig jubileum en 

maakte van de gelegenheid gebruik beide hoogleraren direct weerwoord te geven. Felicitaties 

voor het wsw waren er ook van de Vereniging van nederlandse gemeenten bij monde van 

Kees Jan de Vet, lid directieraad. mr. arthur w.H. doctors van leeuwen, onder meer oud-

bestuursvoorzitter van de autoriteit Financiële markten, besloot het sprekersprogramma met 

een krachtige visie op de rol van de toezichthouder. 
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afscheid Van dam

tijdens het 25-jarig jubileum nam drs. marcel p.a. van dam afscheid als voorzitter van de 

raad van Commissarissen, na deze functie twaalf-en-een-half jaar te hebben bekleed. 

wsw-directeur drs. roland l. van der post bedankte de heer Van dam voor zijn grote inzet 

gedurende deze aanzienlijke periode in dienst van de volkshuisvesting. na een slotwoord 

door de heer Van dam, werd de plenaire bijeenkomst besloten met een toost op de toekomst.

presentaties

op de website wswcongres.nl is een aantal presentaties van de sprekers nog beschikbaar 

om eens rustig na te lezen. deze blikopeners van formaat zijn een mooie bijdrage aan de 

wsw-relatiedag gebleken. 
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personeelsevenement

Het 25-jarig jubileum is ook binnen de eigen organisatie niet ongemerkt voorbijgegaan. 

medewerkers van het wsw hebben hun steentje bijdragen in ghana, waar met Habitat for 

Humanity woningen zijn gebouwd voor en samen met de lokale bevolking. 
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Vorig jaar was in het wsw-jaarverslag voor het eerst een paragraaf opgenomen met de in Control 

verantwoording, gericht op het aantoonbaar bestaan van de geselecteerde controls. dit jaar staat 

de continue werking van de controls centraal.

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

doelstellingen realiseert is afhankelijk van politieke omstandigheden, marktontwikkelingen en 

economische factoren. Hierna beschrijven wij de belangrijkste risico’s die aan onze missie en 

doelstellingen zijn verbonden, en de risicobeheersings- en controlemaatregelen die wij hiervoor 

hebben getroffen. Het in 2008 ontwikkelde wsw-risicobeheersingskader is hierbij leidraad.

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

■ strategisch risico

■ kredietrisico

■ beleggingsrisico

■ operationeel risico.

Het wsw-risicobeheersingskader (figuur) waarborgt dat het wsw continu op de hoogte is van 

de mate waarin het zijn strategische en operationele doelen heeft bereikt, dat de financiële 

verslaglegging betrouwbaar is en dat in overeenstemming met de toepasselijke wet- en 

regelgeving is gehandeld.

in dit hoofdstuk zijn ook de belangrijkste elementen van het risicomanagementsysteem van  

het wsw beschreven.

risicoprofiel en  
in Control verantwoording
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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 beoordelen we allereerst het mogelijke effect op de borgbare activiteiten 

van het wsw. pas na deze beoordeling kunnen we overgaan tot 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 blijft 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 bijzonder. deze relatie krijgt 

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

onder voorzitterschap van de minister voor wonen, wijken en integratie (wwi). in dit overleg 

trachten wij draagvlak te verwerven voor de aanpassingen die het wsw voorstaat zodat wij onze 

strategie kunnen verwezenlijken.

de beschikking van de europese Commissie d.d. 15 december 2009 omtrent het staatssteun-

vraagstuk moet waarborgen dat staatssteun uitsluitend ten goede komt aan diensten van 

algemeen economisch Belang. Het ministerie van wwi moet deze beschikking vertalen in 

uitvoeringsbepalingen, wat consequenties zal hebben voor wat het wsw mag en kan borgen. 

op basis van een toegekend faciliteringsvolume en de allocatie aan een borgbare activiteit, kan 

een lening daadwerkelijk worden aangetrokken vooruitlopend op de definitieve besteding aan 

de borgbare activiteit. Veelal worden deze opgenomen gelden tijdelijk als belegging en deposito 

aangehouden. Het interne risicomonitoringsproces van het wsw onderkent dit als een risico en is 

hierop ingericht. Bij invoering van de genoemde beschikking en de te verwachten herziening van 

de woonwet verandert dit risico niet.   

Het wsw blijft voorstander van een heldere en juridisch duurzame structuur. onduidelijkheid zou 

ertoe kunnen leiden dat het wsw ten onrechte borging verleent, met aanspraken als gevolg. dit 

zou de reputatie van het wsw kunnen beschadigen. Het wsw verwacht dergelijke reputatierisico’s 

te kunnen vermijden, enerzijds door een heldere structuur te blijven bepleiten en anderzijds door 

goede risicomonitoring.
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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 

afgegeven triple-a zekerheid op de leningen. de financiële instellingen kunnen deze leningen 

solvabiliteitsvrij aanhouden. 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 en daarmee voor de obligoverplichting van de corporaties en de achtervangersrol van 

rijksoverheid en gemeenten. Het risicomonitoringsproces van het wsw is robuust en houdt 

rekening met de verschillen tussen corporaties. 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 via borgingscommissie.

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. sinds vorig jaar is als specifieke 

maatregel ingesteld dat bij fusies due diligence-onderzoeken worden uitgevoerd. periodieke 

beoordeling vindt plaats door middel van analyses zoals wij die publiceren in het ‘Cijfermatig 

perspectief woningcorporaties’.

ook het toenemend gebruik van derivatenvolumes door corporaties is als een systeemrisico 

te beschouwen. nadat de kredietcrisis een flinke volatiliteit van de rentestanden teweeg had 

gebracht, zijn wij eind 2008 overgegaan tot een specifieke opvraging om de derivatenposities van 

de corporaties goed te kunnen monitoren. 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 financiering sterk afhankelijk van de twee sectorbanken, de Bng en de nwB 

Bank. enerzijds heeft dit effect op de beschikbaarheid van geld, anderzijds op de tarieven 



6 4

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 zeker 

periodiek patroon bij het afsluiten van leningen door corporaties. sinds de kredietcrisis is van 

probleemloze herfinanciering geen sprake meer. Banken kunnen zichzelf momenteel moeizaam 

funden voor lange termijnen, terwijl corporaties juist sterk leunen op financieringen met langere 

looptijden. Voor zover de beschikbaarheid van geld problematisch blijft, zal het wsw ervoor kiezen 

in eerste instantie de herfinanciering mogelijk te maken. Het faciliteringsvolume wordt dus eerst 

hiérvoor gebruikt en pas in tweede instantie voor nieuwe investeringen. 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. omvang, oorzaak en 

impact op de risicovoorziening en het obligo van de corporaties moeten dan zo snel mogelijk 

duidelijk zijn. dit aanspraakproces is uitgewerkt in een draaiboek waarin het snel liquide maken 

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

corporaties centraal staan.

BeleggingsrisiCo

‘Het effect op resultaat en risicovoorziening van het WSW als gevolg van fluctuaties op de  

financiële markten.’

de zekerheidsstructuur van het wsw biedt 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, neemt het wsw deze verplichtingen over. Het belegde geld van het 

wsw fungeert als risicobuffer.

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 wij hiervoor een 

conservatief beleggingsbeleid hanteren, waarbij een laag risico prevaleert boven een hoog 

rendement. Bovendien moeten deze beleggingen deels zeer liquide zijn. dit is vastgelegd in het 

beleggingsstatuut van het wsw en in de overeenkomst met de vermogensbeheerder. gesteld is 

hierin dat 80 tot 90% van het belegd vermogen direct als voorschot opvraagbaar is.

Het beleggingsstatuut heeft zich in tijden van (de krediet)crisis bewezen, met name de regels voor 

de termijnen van het verkopen en de criteria die bepalen waarin belegging is toegestaan.
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om het beleggingsrisico te beheersen is het beheer van de beleggingsportefeuille (aan- en 

verkoop van vastrentende waarden, het herbeleggen van couponrente en het aanhouden van een 

beperkte positie in liquide middelen) uitbesteed. Het wsw heeft uiteraard de grenzen vastgesteld 

waarbinnen dit moet gebeuren. de vermogensbeheerder rapporteert maandelijks en overlegt 

jaarlijks een accountantsverklaring. 

naast de keuze om uitsluitend in vastrentende waarden te beleggen is ook de Barclays Capital euro 

aggregate aaa- en aa-index als benchmark een belangrijk instrument om het beleggingsrisico te 

beheersen. Het rendement van de beleggingsportefeuille kwam in 2009 uit op 5,71%, iets (0,30%) 

onder de benchmark.

operationeel risiCo

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

systemen, of gebrekkig menselijk handelen.’

de belangrijkste hiermee samenhangende risico’s zijn niet-adequate risicobeheersings- en 

controlemaatregelen, die verankerd zijn in de:

■ processen

■ informatie- en gegevensverwerkende systemen.

Voor het vastleggen van processen en informatie- en gegevensverwerkende systemen hanteert 

het wsw ‘business process control diagrams’ (BpCd’s). deze worden periodiek beoordeeld 

en zonodig bijgestuurd. daarnaast steunt de externe accountant voor het afgeven van diens 

verklaring op de kwaliteit van de administratieve organisatie van het wsw. de accountant gebruikt 

bij de controle specifiek de procesbeschrijvingen waarin ook de risicobeheersingsmaatregelen zijn 

vastgelegd.

 

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

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

verwerkingsprocessen. in het kader van de in Control-verantwoording is in 2008 een risicoanalyse 

informatiebeveiliging en continuïteit uitgevoerd, met de Code voor informatiebeveiliging als 

uitgangspunt. 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.

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

houding van de Belastingdienst. met ingang van 2008 is het wsw vennootschapsbelastingplichtig. 

na overleg met het ministerie van Financiën zijn de aanslagen die de Belastingdienst had opgelegd 

over de jaren 2002 tot en met 2007, totaal € 57,4 miljoen, ingetrokken. de Belastingdienst heeft het 

wsw gevraagd zijn fiscale positie in een notitie nader toe te lichten.
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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.’

de basiskenmerken 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 nauw betrokken en evalueert periodiek de relevante risico’s en de 

beheersingsmaatregelen die de directieraad hier tegenover stelt.

Besturing

Het wsw is een compacte organisatie, met korte lijnen en frequent overleg (tweewekelijkse 

directieraad) gecombineerd met een 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 een 

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 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.  
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de controller rapporteert de uitkomsten van het in Control-traject, met inbegrip van de 

compliance-aspecten, aan de directie en raad van Commissarissen. de controller kan zich, als hij 

zou menen dat de directie niet adequaat op zijn signalen reageert, desgewenst direct tot de raad 

van Commissarissen richten. 

Personeelsbeleid/competentiemanagement

Het wsw is een procesgeoriënteerde kernorganisatie. 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 hun processen resultaat-, output- en klantgericht, en tevens efficiënt en 

kostenbewust uit te voeren.

Rating en kwaliteitssystemen

Het wsw streeft naar het 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 corporaties die deelnemen in het wsw. Vanuit risicomonitoring 

bezien kunnen aangetrokken (corporatie)risico’s immers zo worden omgezet in een afgegeven 

triple-a zekerheid. standard & poor’s geeft in zijn rapportage expliciet aan 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 ‘business process control diagrams’ (BpCd’s), waarin onder 

meer de beschrijving van de administratieve organisatie en de daarin verankerde interne 

beheersing zijn opgenomen. in 2009 is voor de informatiebeveiliging gekozen voor de Code voor 

informatiebeveiliging (iso/ieC 27001-2:2005). er is een nulmeting uitgevoerd ten opzichte van het 

tot dan toe gehanteerde kwaliteitssysteem.

In Control verantwoording

Zowel intern als van de zijde van onze stakeholders is er behoefte aan een goede verantwoording 

over hoe het wsw ‘in Control’ is. in 2008 is een in Control traject gestart door een projectgroep 

onder verantwoordelijkheid van de controller en de kwaliteitsmanager met begeleiding van 

een extern adviseur. gekozen is een top-down en risk-based aanpak waarbij de geselecteerde 

processen en controls zijn beschreven en aantoonbaar in werking gesteld. in 2009 is het toetsen 

van de continu werking van de controls geformaliseerd.

op basis van het wsw-risicobeheersingskader (aan het begin van dit hoofdstuk schematisch 

weergegeven) is, via een plan van aanpak, de in Control verantwoording tot stand gekomen.  

in het plan zijn ook de processen van het wsw in BpCd’s beschreven met de hier afgebeelde in 

Control cyclus als leidraad. 
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figuur: WSW In Control cyclus

  

per proces hebben proceseigenaren en projectgroep bepaald wat de ‘key controls’ zijn voor 

risicobeheersing. Voor de it-processen is het studierapport ‘normen voor de beheersing van 

uitbestede iCt-beheersprocessen’ van norea (de beroepsorganisatie van it-auditors) en het 

kenniscentrum informatiebeveiliging pviB als leidraad gekozen. nadat betrokkenen in 2008 

via self assessments in totaal 68 key controls hebben geïdentificeerd, is in 2009 de continue 

werking getoetst. de self assessments zijn afgetekend door de proceseigenaren, de controller 

en de kwaliteitsmanager hebben toegezien op de kwaliteit van de assessments. een evaluatie 

van deze eerste volledige cyclus van tests vindt momenteel plaats met als doel te komen tot 

verdere verbeteringen en eventuele aanpassingen in de processen. Vooruitlopend hierop is al een 

informatiebeveiligingsbeleid opgesteld gebaseerd op de Code voor informatiebeveiliging (iso/ieC 

27001-2:2005) en is tevens een nulmeting uitgevoerd.  

 

net als vorig jaar heeft de externe accountant, pricewaterhouseCoopers, de BpCd’s en de hierin 

opgenomen controls gebruikt bij de controlewerkzaamheden. in het bijzonder hebben de controls 

voor de it-processen de aandacht. Het resultaat van de controlewerkzaamheden, gebaseerd op de 

in het in Control traject vastgelegde procesbeschrijvingen en risicobeheersingsmaatregelen, heeft 

pricewaterhouseCoopers in een managementletter weergegeven.

 

de aanpak, de methode van vastleggen en de definitie van de key controls hebben wij met 

de raad van Commissarissen afgestemd. de uitkomsten van de self assessments gericht op de 

continue werking van de controls, vastgelegd in het key control register, hebben wij eveneens met 

de raad besproken, met inbegrip van de hierin door te voeren verbeteringen. 

6 1
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Balans per 31 december 2009 (x € 1.000)

na resultaatbestemming
ref. 31-12-2009 31-12-2008

aCtiVa

Vaste activa

materiële vaste activa 1 1.144 1.109

Financiële vaste activa 2 462.351 439.872

463.495 440.981

Vlottende activa

Vorderingen 3 12.061 11.216

liquide middelen 4 544 903

 12.605 12.119

476.100 453.100

passiVa

eigen vermogen 5 475.720 452.078

Kortlopende schulden 6 380 1.022

476.100 453.100
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winst- en verliesrekening over 2009 (x € 1.000)

ref. 2009 2008

opbrengsten disagio en borgstellingsvergoeding 7 6.975 5.902

overige opbrengsten 8 7 13

Totaal van de opbrengsten 6.982 5.915

personeelskosten 9 4.897 4.255

afschrijvingen 1 617 672

overige bedrijfskosten 10 3.866 4.058

Totaal van de bedrijfskosten 9.380 8.985

Bedrijfsresultaat -/-2.398 -/- 3.070

FinanCiële Baten en lasten

resultaat uit beleggingen 11 26.040 31.863

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen 23.642 28.793

Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 0 0

Resultaat na belastingen 23.642 28.793
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Kasstroomoverzicht over 2009 (x € 1.000)

ref. 2009 2008

Kasstroom uit operationele aCtiViteiten

resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen 23.642 28.793

Aanpassingen voor:

afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 1 617 672

Verandering in werkkapitaal:

Vorderingen 3 -/- 845 -/- 1.119

Kortlopende schulden (exclusief bankkrediet) 6 -/- 642 47

-/- 1.487 -/- 1.072

Kasstroom uit operationele activiteiten 22.772 28.393

Kasstroom uit inVesteringsaCtiViteiten

investeringen materiële vaste activa 1 -/- 652 -/- 119

toename financiële vaste activa 2 -/- 22.479 -/- 36.074

Kasstroom uit investerings activiteiten -/- 23.131 -/- 36.193

Toename/(afname) geldmiddelen 4 -/- 359 -/- 7.800

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:

2009 2008

stand per 1 januari 903 8.703

mutatie boekjaar -/-359 -/- 7.800

Stand per 31 december 544 903
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toelichting op de balans en winst- en verliesrekening

algemeen 

Activiteiten

Het wsw geeft garanties aan financiers die woningcorporaties leningen verstrekken voor 

sociale woningbouwprojecten en 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 aaa en aaa, toegekend. Het 

wsw is een stichting met een zelfstandige bestuursstructuur.

Aanpassing van de grondslagen

in 2009 hebben zich geen stelselwijzigingen voorgedaan. 

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, omdat het wsw de stichting oz 

Borgstede niet beheerst. Hierdoor is er geen consolidatieplicht. 

 

grondslagen Voor de waardering Van aCtiVa en passiVa

Algemeen

de jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen 

van titel 9 Boek 2 Bw en de richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de raad 

voor de Jaarverslaggeving. de activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, 

tenzij anders vermeld. in de balans, de winst-en-verliesrekening en het kasstroomoverzicht 

zijn referenties opgenomen. deze referenties verwijzen naar de toelichting.

Vergelijking met vorig jaar

de gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten 

opzichte van het voorgaande jaar.

Materiële vaste activa

Het pand Borgstede i wordt gewaardeerd tegen de aanschafprijs plus bijkomende kosten 

onder aftrek van lineaire afschrijving gebaseerd op de verwachte economische levensduur.

de inventaris wordt gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct 

toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte 

toekomstige gebruiksduur. 
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gekochte softwarelicenties worden geactiveerd tegen de verkrijgingsprijs en afgeschreven 

over de geschatte toekomstige gebruiksduur. uitgaven gemaakt voor de productie van 

identificeerbare en unieke softwareproducten worden geactiveerd. dergelijke intern 

vervaardigde activa worden geactiveerd als het waarschijnlijk is dat economische voordelen 

zullen worden behaald en de kosten betrouwbaar kunnen worden vastgesteld. uitgaven 

samenhangend met onderhoud van softwareprogramma’s of met onderzoek worden 

verantwoord in de winst-en-verliesrekening.

Financiële vaste activa

de onder de financiële vaste activa opgenomen effecten zijn gewaardeerd tegen de op 

balansdatum geldende beurswaarde. mutaties als gevolg van niet-gerealiseerde herwaarderingen 

van effecten zijn in de resultatenrekening verwerkt. 

Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde. Voorzieningen wegens oninbaarheid 

worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen

liquide middelen bestaan uit kas- en banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan 

twaalf maanden en worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

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.

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. 
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grondslagen Voor de resultaatBepaling

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengsten vanuit de 

borgstellingsactiviteiten en de kosten en andere lasten over het jaar. de opbrengsten worden 

verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd. Het resultaat wordt tevens bepaald 

met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde waardeveranderingen van op 

beurswaarde gewaardeerde effecten.

Opbrengsten disagio en borgstellingsvergoeding

Voor borgstellingsovereenkomsten tot 1 juli 2007 waren deelnemers aan het wsw 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 waren deelnemers 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 brengt het wsw per 

kwartaal een borgstellingsvergoeding in rekening 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. 

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.

Personeelskosten

lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in 

de winst-en-verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

Het wsw heeft een toegezegd-pensioenregeling bij het bedrijfstakpensioenfonds. Hierbij 

is een pensioen toegezegd aan personeel op de pensioengerechtigde leeftijd, afhankelijk 

van leeftijd, salaris en dienstjaren. de overige personeelskosten en kosten van personeel 

ingehuurd van derden worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.

Jaarverslag 2009 waarborgfonds sociale woningbouw
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Afschrijvingen

materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de 

verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. als een schattingswijziging plaatsvindt van de 

toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige afschrijvingen aangepast. Boekwinsten en 

-verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Overige bedrijfskosten

de overige bedrijfskosten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. 

dit geldt voor alle kosten van het wsw, onder aftrek van aan derden doorbelaste kosten. 

Financiële baten en lasten

waardeveranderingen van de effecten worden rechtstreeks verwerkt in de winst-en-

verliesrekening. rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt.

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, zoals 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 de plaatsing van een koelplafond en 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 2008 2.228 225 2.048 4.501

■ in 2009  0  0 652 652

Totaal cumulatieve aanschafwaarde
per 31 december 2009 2.228 225 2.700 5.153

aFsCHriJVingen

Cumulatieve afschrijving:

■ tot en met 31 december 2008 1.905 220 1.267 3.392

■ in 2009 163  3  451  617

Totaal cumulatieve afschrijving
per 31 december 2009 2.068 223 1.718 4.009

Boekwaarde per 31 december 2009 160 2 982 1.144

Boekwaarde per 31 december 2008 322 6 781 1.109
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2. Financiële vaste activa

eFFeC ten

Balanswaarde effecten

Het verloop van de effectenportefeuille is als volgt:

2009 2008

Stand per 1 januari 439.872 403.798
mutatie in ongerealiseerde koersverschillen in de verslagperiode 4.761 13.017

gerealiseerde koersverschillen in de verslagperiode 1.979 -/- 67

aangekochte obligaties, medium term notes en onderhandse leningen 108.899 114.620

555.511 531.368

mutatie door uitloting en verkoop effecten -/- 93.160 -/- 90.906

afwaardering onderhandse lening 0 -/- 590

Stand per 31 december 462.351 439.872

samenstelling van de effectenportefeuille per 31 december 2009:

nominale 
waarde Beurswaarde

obligaties 447.925 462.351

Totaal per 31 december 2009 447.925 462.351

Totaal per 31 december 2008 432.349 439.872

Bij de hertaxatie in september 2008 van het onderpand voor de onderhandse lening is 

gebleken dat het pand minder waard was dan de uitgegeven lening. Bij verkoop van dit pand 

(naar verwachting in 2010) kan stichting oz Borgstede deze lening dan ook niet volledig 

terugbetalen. daarom is de lening in 2008 afgewaardeerd tot de taxatiewaarde van het pand. 

in 2009 heeft een tweede afwaardering plaatsgevonden naar aanleiding van het bod dat 

geplaatst is op het pand. omdat de lening bij verkoop wordt beëindigd is deze gepresenteerd 

onder de kortlopende vorderingen. 
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indeling van de effectenportefeuille per 31 december 2009:

indeling naar rating op basis van de beurswaarde van de beleggingen:

rating Beurswaarde Verdeling in %

aaa 242.272 52,4

aa 215.918 46,7

a 4.161 0,9

indeling naar looptijd van de belegging:

Van/tot in Jaren  Verdeling in %  BenCHmarK1)

VersCHil t.o.V. 
BenCHmarK

0-3 32,48 28,38  4,10

3-5 18,54 24,62 -/- 6,08

5-7 19,99 14,05 5,94

7-10 5,44 16,26 -/- 10,82

10 en hoger 23,55 16,69 6,86

1) Als benchmark voor de performancemeting van het gevoerde beheer dienen vanaf 2004 de Lehman AAA- en AA-index, in 2009 

opgevolgd door de Barclays Capital Euro Aggregate AAA- en AA-index.

de performancemeting van de gehanteerde benchmark over de periode 1 januari 2009 tot 

en met 31 december 2009 bedraagt 6,01%. de meting van de portefeuille van het wsw over 

dezelfde periode bedraagt 5,71% (2008: 7,59% respectievelijk 7,48%). 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 
31-12-2009 31-12-2008

disagio getekende leningen met stortingsdatum

voor balansdatum en borgstellingsvergoeding 1.721 1.003

doorbelaste kosten aan derden 2 23

Saldo 1.723 1.026

oVerige Vorderingen
31-12-2009 31-12-2008

onderhandse lening 877 0

Saldo 877 0
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oVerlopende aCtiVa
31-12-2009 31-12-2008

overlopende interest 9.436 10.151

diversen  25 39

Saldo 9.461 10.190

Totaal 12.061 11.216

4. liquide middelen
31-12-2009 31-12-2008

Tegoeden bij bancaire instellingen en kas 544 903

de liquide middelen staan ter vrije beschikking

5. eigen vermogen
31-12-2009 31-12-2008

Het eigen vermogen bestaat uit:

Borgstellingsreserve 457.059 438.178

algemene reserve 7.500 7.500

reserve koersverschillen 11.161  6.400

Totaal 475.720 452.078

Het verloop van het eigen vermogen is als volgt:

2009 2008

BorgstellingsreserVe

saldo per 1 januari 438.178 422.402

resultaatverdeling  18.881  15.776

Saldo per 31 december 457.059 438.178

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 6.400 -/- 6.617

mutatie door herwaardering in verband met effectenportefeuille 4.761 13.017

Saldo per 31 december 11.161 6.400
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6. Kortlopende schulden

31-12-2009 31-12-2008

Crediteuren 273 506

transitorisCHe passiVa

nog te betalen kosten 107 516

Saldo 380 1.022

 
niet uit de Balans BliJKende VerpliCHtingen

de jaarlijkse verplichtingen voortvloeiend uit huur- en leasecontracten bedragen per 

balansdatum € 0,6 miljoen.

in 2010 verhuist het wsw naar Hilversum en huurt daar een kantoorgebouw. dit pand zal 

naar verwachting betrokken worden op 1 juli 2010 of zoveel eerder of later de aannemer de 

werkzaamheden aan het pand oplevert aan delta lloyd (verhuurder). de huur bedraagt  

€ 241.000 per jaar. 

Het faciliteringsvolume (het maximale bedrag aan externe financiering voor drie jaar) 

waarvoor het wsw bereid is borg te staan, bedraagt voor de periode 2009-2011 € 23,2 miljard, 

waarvan € 10,9 miljard voor herfinanciering (2008-2010: € 23,6 miljard respectievelijk  

€ 9,1 miljard). Van het totale faciliteringsvolume van € 23,2 miljard is circa € 10,5 miljard  

reeds bezwaard en dus opgenomen in het totaal geborgd vermogen per 31 december 2009 

van € 75,8 miljard (2008: € 71,7 miljard).

sinds 2007 loopt een discussie tussen de Belastingdienst en het wsw over de belastingplicht 

voor de vennootschapsbelasting. de Belastingdienst heeft in 2007 belastingaanslagen opgelegd 

voor de periode vanaf 2002 voor een bedrag van in totaal € 57,4 miljoen. de belastingplicht en de 

aanslagen zijn door het wsw betwist. in 2008 en 2009 zijn hierover onderhandelingen gevoerd 

met het ministerie van Financiën. dit heeft ertoe geleid dat het ministerie van Financiën het wsw 

voor de jaren tot en met 2007 heeft gelijkgesteld met de woningcorporaties, zodat effectief sprake 

is van een subjectieve vrijstelling van de vennootschapsbelasting voor deze jaren. daar staat 

tegenover dat het wsw met ingang van 2008 belastingplichtig is voor de vennootschapsbelasting. 

de omvang van deze belastingplicht wordt nu in kaart gebracht en besproken met de 

Belastingdienst. in dit verband heeft de Belastingdienst verzocht om een notitie waarin het wsw 

de eigen fiscale positie nader toelicht. deze notitie is thans in voorbereiding. uitgangspunt is dat 

zolang het door centrale en decentrale overheden, woningcorporaties en het wsw beoogde 

garantievermogen (eigen vermogen plus obligo) nog niet het vereiste niveau van 4,5% van het 

geborgd volume heeft bereikt, dotaties voor de borgstelling fiscaal in aftrek mogen worden 

gebracht. op dit moment is niet te voorzien wat de uitkomst zal zijn van dit overleg met de 

Belastingdienst en is dus ook nog onzeker hoe het wsw om moet gaan met de fiscale waardering 

van zijn risico’s.
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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 2009 is  

€ 1,5 miljoen aan disagio ontvangen (2008: € 3,3 miljoen).  Voor de ná 1 juli 2007 

ondertekende leningsovereenkomsten is in 2009 € 5,5 miljoen aan borgstellingsvergoeding 

ontvangen (2008: € 2,6 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 € 7.000 (2008: € 13.000).

9. personeelskosten

2009 2008

lonen en salarissen 2.199 1.828
sociale lasten 328 227
pensioenlasten 356 279
overige personeelskosten 620 374
ingehuurd van derden 1.394 1.547 

   

Totaal 4.897 4.255

10. overige bedrijfskosten

2009 2008

Kosten toezichthoudende en adviserende organen 97 90
Huisvestingskosten 565 575
algemene kosten 3.204 3.393

Totaal 3.866 4.058
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2009 2008

Kosten toeZiCHtHoudende en adViserende organen

Vergoeding leden raad van Commissarissen 75 66

Vergoeding leden deelnemersraad 5 7

Vergoeding leden Commissie van advies 17 17

Totaal 97 90

2009 2008

algemene Kosten 

Kosten automatisering 450 397

Kosten rating en in Control-verantwoording 133 309

Kosten accountant en adviseurs 270 310

Kosten beleggingen 298 264

Kosten voorlichting en documentatie 138 142

projectkosten 1.019 1.043

afwaardering onderhandse lening 240 590

overige algemene kosten 656 338

Totaal 3.204 3.393

in het boekjaar en voorgaand boekjaar zijn de volgende bedragen aan accountantshonoraria 

ten laste van het resultaat gebracht:

2009 2008

Controle van de jaarrekening 61 59

andere controlewerkzaamheden 4 4

Fiscale advisering 0 0

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 aanpassing datawarehouse en intern 

ratingsysteem opgenomen. Beide projecten zijn afgerond. daarnaast zijn in deze post de 

projecten opgenomen met betrekking tot de herhuisvesting van het wsw en het 25-jarig bestaan.
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11. resultaat beleggingen

Het behaalde resultaat beleggingen is als volgt samengesteld:

2009 2008

rente Beleggingen

effecten 19.265 18.580

Bankrekeningen 35  333

Totaal 19.300 18.913

Koersresultaat Beleggingen 2009 2008

■ Verkoopresultaat in het boekjaar 1.979 -/- 67

■ resultaat door herwaardering effecten 4.761 13.017

Totaal 6.740 12.950

Totaal resultaat beleggingen 26.040 31.863

overige informatie

aantal personeelsleden

gemiddeld waren er in 2009 bij het wsw 39 personeelsleden in dienst (2008: 34). 

Het gemiddeld aantal fte’s was 35,4 (2008: 30,1).

Beloning Bestuurder

de in de personeelskosten opgenomen kosten (bruto salaris inclusief vakantiegeld en 

variabele beloning) van het bestuur van het wsw bedroegen in 2009 € 198.317 

(2008: € 195.563).

aanspraKen wegens Borgstelling

Het wsw is in het jaar 2009, evenals in voorgaande jaren, niet aangesproken wegens 

verleende borgstellingen. ook zijn geen mogelijke claims bekend.

Huizen, 9 maart 2010 

 

Bestuur/directie                Raad van Commissarissen
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overige gegevens

statutaire resultaatbestemming

resultaatBestemming 2009

in overeenstemming met de statutaire resultaatbestemming is het resultaat als volgt verwerkt 

in de jaarrekening

Verdeling resultaat ten gunste Van: 2009 2008

Borgstellingsreserve 18.881 15.776

algemene reserve 0 0

reserve koersverschillen 4.761 13.017

resultaat na belastingen 23.642 28.793
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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 70 tot en met 87 opgenomen jaarrekening 2009  

van stichting waarborgfonds sociale woningbouw te Huizen bestaande uit de balans  

per 31 december 2009 en de winst-en-verliesrekening over 2009 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. 

dienovereenkomstig zijn wij verplicht te voldoen aan de voor ons geldende gedragsnormen 

accountantsverklaring
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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 2009 

en van het resultaat over 2009 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. 

amsterdam, 9 maart 2010 

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 hierbij onze liquiditeitsprognose aan voor de jaren 2010 tot en met 2014. 

liquiditeitsprognose 2010-2014

liquiditeitsprognose 2010-2014

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 tot sanering en projectsteun 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 het schuldrestant van de hoofdsom 
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gegarandeerd, maar is tevens het eventuele herbeleggingsrisico voor de geldgever afgedekt. 

de achtervangpositie van rijk en betrokken gemeente bestaat uit een onherroepelijke 

overeenkomst tot het verstrekken van renteloze leningen, 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 op zijn omgeving;

■ het wsw maakt op basis van deze onderzoeken (maatwerk)afspraken voor de facilitering;

■ zo nodig wordt de corporatie tussentijds gemonitord op relevante risicoaspecten;
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■ het wsw vraagt jaarlijks van zijn deelnemers een door bestuur en registeraccountant getekende 

verantwoording van het afgelopen jaar en een prognose 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 zonodig 

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, gemeenten en andere belanghebbenden.

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 2010-2014

Bij het opstellen van de prognose, weergegeven in bijlage 1, zijn de volgende uitgangspunten 

gehanteerd:

■ volume aan nieuwe borgstelling € 37,5 miljard;

■ borgstellingsvergoeding 0,0276% per jaar over het uitstaand volume voor nieuw getekende 

leningen na 1 juli 2007;

■ toename geborgd vermogen van circa € 76 miljard naar circa € 88 miljard;

■ inflatie van 3% per jaar;

■ kostenstijging personeel van 4% per jaar;

■ rendement te beleggen middelen van 3,0 - 3,5% per jaar exclusief koersresultaten;

■ inzet van (geoormerkte) beleggingen voor interne financiering;

■ obligopercentage is 3,85% over alle geborgde leningen.

Belangrijk aspect bij het opstellen van deze prognose is de impact van de brede

heroverweging in het kader van de bezuinigingen bij de rijksoverheid en de effecten van de

nieuwe staatssteunregeling. deze effecten zijn op dit moment onvoldoende in te schatten.

daarom is de prognose opgesteld op basis van de tot nu toe bekende informatie.
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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

2010 € 78,8 miljard € 3.528 miljoen € 197 miljoen

2011 € 80,0 miljard € 3.594 miljoen € 200 miljoen

2012 € 82,4 miljard € 3.709 miljoen € 206 miljoen 

2013 € 84,9 miljard € 3.830 miljoen € 212 miljoen

2014 € 88,3 miljard € 3.988 miljoen € 220 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 aan te houden 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) ontwikkelt 

zich als volgt:

ultimo 2010 4,48%

ultimo 2011 4,49% 

ultimo 2012 4,50% 

ultimo 2013 4,51% 

ultimo 2014 4,52%

nadere toelichting

1.1 geBorgd Vermogen

Het totaal geborgd vermogen zal van 2010 tot en met 2014 stijgen van circa € 79 miljard naar 

circa € 88 miljard. wij hebben de prognosecijfers van de deelnemers uit het boekjaar 2008 

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:

■ aantallen te verkopen huurwoningen;

■ omvang herstructurering;

■ ontwikkelingen rond het nieuwe Besluit Beheer sociale Huursector (BBsH);

■ geplande nieuwbouwwoningen;

■ aandeel interne financiering;

■ ontwikkelingen rond de vennootschapsbelasting (vpb);

■ ontwikkeling kapitaalmarktrente;

■ structurele effecten bezuinigingsoperaties rijksoverheid;

■ effecten staatssteunregeling.

de samenstelling van het geborgd vermogen (bedragen x € 1 miljard) is als volgt: 

totaal geBorgde leningen 2010 2011 2012 2013 2014

Begin van het jaar 75,8 78,8 80,0 82,4 84,9 

nieuw te borgen leningen 7,8 7,0 7,2 7,5 8,0 

aflossing leningen -/- 4,8 -/- 5,8 -/- 4,8 -/- 5,0 -/- 4,6

Eind van het jaar 78,8 80,0 82,4 84,9 88,3

de verwachting is dat gedurende de prognosejaren € 37,5 miljard aan nieuw wsw-papier 

wordt uitgegeven. 

1.2 BorgstellingsVergoeding

de hoogte van de opbrengst borgstellingsvergoeding voor de jaren 2010 tot en met 2014 is 

gebaseerd op het bedrag van de nieuw te borgen leningen in die jaren, en van de geborgde 

leningen vanaf 1 juli 2007. gerekend is met 0,0276% per jaar over het uitstaand volume. 

daarnaast is rekening gehouden met de opbrengst van disagio over de te storten leningen 

die getekend zijn voor 1 juli 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 2010 tot en met 2014 uitgegaan van een rente 

van 3,0 - 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): 

2010 2011 2012 2013 2014

resultaat beleggingen 20,1  20,3  20,5  20,7  20,9
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1.4 BeHeers- en administratieKosten

(Bedragen x € 1 milJoen) 2010 2011 2012 2013 2014

personeelskosten (incl. kosten  
ondersteuning afdelingen en advisering) 5,2 5,2 5,3 5,3 5,4

Kosten bestuurlijke organen 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Huisvestingskosten 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4 

projectkosten 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

algemene kosten 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2

Totaal 9,9 9,7 9,8 9,8 9,9

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 2010 

tot en met 2014 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 € 588 miljoen in het jaar 2014. 

Voordelig resultaat

om over voldoende garantievermogen te beschikken ten genoegen 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 9 maart 2010 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 2010-2014 (x € 1 miljoen)

2010 2011 2012 2013 2014 

Baten

Bijdrage deelnemers 8,0  9,7  11,7  13,7  15,8 

resultaat beleggingen 20,1  20,3  20,5  20,7  20,9 

Totaal baten 28,1  30,0  32,2  34,4  36,7  

lasten

Beheers- en administratiekosten

personeelskosten 5,2  5,2  5,3  5,3  5,4  

Kosten bestuurlijke organen 0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  

Huisvestingskosten 0,6  0,4  0,4  0,4  0,4  

projectkosten 0,8  0,8  0,8  0,8  0,8  

algemene kosten 3,2  3,2  3,2  3,2  3,2 

Totaal lasten 9,9  9,7  9,8  9,8  9,9 

Jaarresultaat 18,2  20,3  22,4  24,6  26,8 

2. ontwikkeling eigen vermogen 2010-2014 (x € 1 miljoen)

 
Begin van het jaar 475,8  494,0  514,3  536,6  561,2

resultaat 18,2  20,3  22,4  24,6  26,8 

Eind van het jaar 494,0  514,3  536,6  561,2  588,0  

3. liquiditeitsprognose 2010-2014 (x € 1 miljoen)

ontVangsten

Bijdrage deelnemers 8,0  9,7  11,7  13,7  15,8 

resultaat beleggingen 20,1  20,3  20,5  20,7  20,9 

Totaal ontvangsten 28,1  30,0  32,2  34,4  36,7  

uitgaVen

Beheers- en administratiekosten

Totaal lasten 9,9  9,7  9,8  9,8  9,9 

af: afschrijvingskosten 0,6  0,6  0,6  0,6  0,6 

Totaal beheers- en administratiekosten 9,3  9,1  9,2  9,2  9,3 

investeringen 2,4  1,0  0,8  0,8  0,8 

Totaal uitgaven 11,7  10,1 10,0  10,0  10,1 

Mutatie in liquiditeit 16,4  19,9  22,2  24,4  26,6
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Bijlage 2

geprognosticeerde balans per 31 december (x € 1 miljoen)

2010 2011 2012 2013 2014 

aCtiVa

Vaste activa 1 1 1 1 1 

Beleggingen op lange termijn 481 501 525 549 575 

Beleggingen op korte termijn,  

vlottende en liquide middelen 13 13 12 12 12

Totaal activa 495 515 538 562 588 

af: schulden op korte termijn 1 1 1 1 1 

Eigen vermogen 494 514 537 561 588
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Vaststelling risico- en garantievermogen 2010-2014

2010 2011 2012 2013 2014

 risiCoVermogen Zoals gedeFinieerd  
in de aCHterVangoVereenKomsten  
(x € 1 milJoen)

     

     

waarde van de effecten 481 501  525 549 575 

liquide middelen  1  1  1  1  1 

Crediteuren/transitorische passiva - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 

Risicovermogen  481  501  525  549  575 

     

1. geBorgde leningen: (x € 1 milJard)

Begin van het jaar  75,8  78,8  80,0  82,4  84,9 

nieuw te borgen leningen  7,8  7,0  7,2  7,5  8,0 

aflossing leningen - 4,8 - 5,8 - 4,8 - 5,0 - 4,6 

Eind van het jaar  78,8  80,0  82,4  84,9  88,3

2. oBligo’s (x € 1 milJoen)

Begin van het jaar  2.918  3.034  3.080  3.172  3.269 

nieuw te borgen leningen  300  270  277  289  308 

aflossing leningen - 185 - 223 - 185 - 193 - 177 

Eind van het jaar  3.034  3.080  3.172  3.269  3.400 

3. garantieVermogen (x € 1 milJoen)

eigen vermogen  494  514  537  561  588 

obligo's  3.034  3.080  3.172  3.269  3.400 

Totaal garantievermogen  3.528  3.594  3.709  3.830  3.988 

4.  garantieVermogen in proCenten 
Van Het totaal Van de geBorgde 
leningen (nominaal) 4,48  4,49  4,50  4,51  4,52 

5.  minimumniVeau Van Het garantie- 
Vermogen, waarop aCHterVangers  
renteloZe leningen moeten  
VerstreKKen (x € 1 milJoen)

0,25% van het totaal van  
de geborgde leningen 197,0  200,0  206,0  212,3  220,8 

Bijlage 3
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