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Voorwoord
ogenschijnlijk heeft 2010 duidelijkheid gebracht: Verkiezingen op gemeentelijk en landelijk niveau, een regeer- 
en gedoogakkoord en een tijdelijke regeling over staatssteun. een voorzichtig economisch herstel tekent zich 
af, hoewel de woningmarkt en de bouwsector hierin achterblijvers zijn. tegelijk is er nog volop onzekerheid 
over de afloop van de financiële crisis, nu ook landen nog niet uit de gevarenzone zijn. Zo blijven er nog tal van 
vragen onbeantwoord. 

ook in 2010 blijkt weer eens hoe waardevol het verschaffen van zekerheid in een onzekere wereld kan zijn.  
Het totaal door het WsW geborgd volume is gestegen naar 85,3 miljard euro, mede door een jaarvolume van 
15,1 miljard euro. 

Het structureel oplopend schuldrestant per woning is daarbij wel een zorgwekkende ontwikkeling.  
rente en aflossing leggen zodoende een toenemend beslag op de kasstromen. in de komende periode zal 
daarom moeten blijken welke ruimte er blijft voor corporaties om te kunnen blijven investeren. 

Met hun activiteiten en investeringen dragen corporaties bij aan de kwaliteit van het wonen. de afweging 
tussen ‘dat wat moet’ en ‘dat wat kan’ zal hoog op ieders agenda komen. 

Wij danken al onze relaties voor de prettige en constructieve samenwerking in het afgelopen jaar. 

Roland van der Post
algemeen directeur
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de feiten over het WsW

Borging door het WsW biedt aangesloten woningcorporaties optimale toegang tot financiering.

dankzij de WsW-borg is financiering tot 100% van de investering mogelijk.

Het jaarlijks rentevoordeel als gevolg van WsW-borging bedraagt in een sterk veranderlijke markt 
zo’n € 500 tot € 800 miljoen.

96% van de corporaties is WsW-deelnemer.

96% van de activiteiten van aangesloten corporaties wordt gefinancierd onder WsW-borgstelling.

Het WsW heeft een borgstellingsreserve van € 471 miljoen en een obligoreserve  
(op te vragen bij corporaties) van € 3,2 miljard om eventuele betalingsverplichtingen van corporaties op te 
vangen.

de ratingbureaus standard & poor’s en Moody investors service kennen het WsW respectievelijk hun 
triple-A en Aaa rating toe.

er zijn 2,4 miljoen sociale huurwoningen in bezit bij corporaties in nederland.

Het WsW hanteert een stringente risicomonitoring. dankzij deze actieve en nauwkeurige 
risicomonitoring is de zekerheidsstructuur van het WsW in 27 jaar nog nooit aangesproken.

rijk en gemeenten staan ieder voor 50% in de achtervang bij het WsW.

in 2010 heeft het WsW € 15,1 miljard aan leningen geborgd.

Belangrijke partners van het WsW zijn: Aedes, Bng, nWB Bank, CFV,  
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van Financiën en Vng.

Het WsW heeft 38,35 Fte. 

eind 2010 bedroeg het door het WsW geborgde volume € 85,3 miljard.

in de periode 2011-2016 verwacht het WsW € 40,4 miljard te borgen, waarvan € 26,7 miljard aan 
herfinancieringen.

WsW-borging is bestemd voor nieuwbouw en renovatie van sociale woningen en voor 
maatschappelijk vastgoed.
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Verslag van de 
raad van Commissarissen

in dit verslag legt de raad van Commissarissen verantwoording af voor 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 wij uiteraard onze werkgeversrol 
voor het bestuur. onderstaand de belangrijkste zaken in dit verslagjaar.

de europese Commissie heeft eind 2009 een beschikking uitgevaardigd, waarin is gedefinieerd 
wat binnen de sociale huursector in nederland als staatssteun wordt beschouwd en voor welke 
activiteiten deze staatssteun mag worden verleend. deze beschikking is voor het WsW van groot 
belang omdat de borging door het WsW, met gemeenten en rijk in de zogeheten ‘achtervang’, 
onderdeel is van de staatssteun in de huursector.

de implementatie van deze eu-beschikking in de nederlandse wet- en regelgeving heeft extra 
aandacht van het WsW gevraagd. gezien de voortdurende discussie over de ordening in de sector 
en de verwachte Herzieningswet, blijft zorgvuldigheid geboden. 

de val van het kabinet Balkenende iV, met als gevolg een demissionair minister op dit dossier, is 
een complicerende factor geweest. er is meermalen overleg met de tweede Kamer overleg nodig 
geweest om uiteindelijk, met een tijdelijke regeling per 1 januari 2011, de eu-beschikking deels ten 
uitvoer te brengen.
 
in het najaar van 2010 is het nieuwe kabinet rutte aangetreden. Mr. i.W. opstelten heeft, wegens 
zijn benoeming tot minister van Veiligheid en Justitie, het voorzitterschap van onze raad voortijdig 
moeten neerleggen.

Corporaties hebben, ondanks het nodige tumult in de sector, hun (investerings)activiteiten 
doorgezet. Het resultaat is dat in 2010 voor € 15,1 miljard aan borging is verstrekt. dit brengt het 
totaal geborgd volume op € 85,3 miljard.
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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 
Aedes benoemd, twee leden zijn via openbare werving benoemd en één lid op voordracht van de 
deelnemersraad van het WsW, allen aan de hand van de profielschets. de functie van voorzitter is 
sinds het terugtreden van de heer opstelten, conform het reglement van de raad, waargenomen 
door de commissaris die het langst in de raad zitting heeft, in dit geval mevrouw Van gorsel.

de raad van Commissarissen laat zich informeren door in de eerste plaats het contact met het 
bestuur tijdens de reguliere vergaderingen. in de tweede plaats is er minimaal twee keer per 
jaar contact met de ondernemingsraad en de controller, toegewezen aan (verschillende) leden. 
daarnaast bezoekt een lid van onze raad de vergaderingen van de deelnemersraad. op reguliere 
basis vindt voortgangsoverleg plaats tussen de voorzitter en de bestuurder. de individuele 
leden van de raad informeren over de uitkomsten van alle overleggen 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.
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Voor een goed functioneren van onze raad van Commissarissen streven wij naar een evenwichtige 
samenstelling en spreiding van relevante kennisgebieden en competenties. diversiteit wordt 
nagestreefd. overwegingen hierbij zijn onder meer:
n profiel van de leden
n onderkennen en handelen bij tegenstrijdige belangen
n onafhankelijkheid van de leden.

deze punten betrekken wij ook bij de benoeming van de nieuwe voorzitter. in overeenstemming 
met de statuten van het WsW is Aedes in het najaar van 2010 gevraagd hiervoor een bindende 
voordracht te doen. 

strategisch perspectief 2011 – 2015
onze raad heeft in het verslagjaar veelvuldig met bestuur en management van het WsW 
gesproken over de komende vijf jaar. uiteraard is bij deze beschouwingen ook teruggeblikt op de 
achterliggende jaren.
 
de grote meerwaarde van de totale zekerheidsstructuur voor de sociale huursector staat eigenlijk 
niet ter discussie. Wij zien echter dat de relatie tussen corporaties en overheid onder spanning 
staat. de raad van Commissarissen onderschrijft de doelstellingen van het bestuur, die erop 
gericht zijn ook de komende jaren optimale financiering van de WsW-deelnemers mogelijk te 
maken met als uitgangspunt een zodanige risicobeheersing dat de WsW rating gehandhaafd 
blijft met een ‘outlook stable’. de raad onderschrijft de noodzaak van een stabiele en duurzame 
financieringsstructuur voor de corporaties. Beschikbaarheid en prijs zijn daarbij centrale thema’s.
de strikte scheiding in staatssteunactiviteiten en overige activiteiten als gevolg van de tijdelijke 
regeling per 1 januari 2011 vraagt de komende jaren bijzondere aandacht. Zowel ten aanzien van 
de specifieke financieringsvraag voor beide activiteiten als ten aanzien van de achterliggende 
ordeningsvraag in de corporatiesector. Bij dit alles speelt de afweging tussen een verantwoorde 
risicobeheersing en de wens tot investeren een cruciale rol.

overheidsmaatregelen, zoals inflatievolgend huurbeleid in combinatie met een heffing, hebben al 
grote invloed op de financiën van corporaties. samen met de moeizame economische ontwikkelingen 
vraagt de financiering van de activiteiten van WsW-deelnemers de komende jaren alle aandacht. 

governance code
Voor beursgenoteerde bedrijven in nederland geldt sinds 2004 de Corporate governance code 
(voorheen bekend als de Code tabaksblat, sinds eind 2009 aangepast en de Code Frijns genoemd). 
Voor zelfstandige bestuursorganen (ZBo’s) geldt een bewerking van deze code, 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 echter wel gehanteerd en het reglement voor de raad van Commissarissen 
is ook aangepast indachtig de Code tabaksblat/Frijns. tijdens het overleg over het strategisch 
perspectief 2011-2015 is indringend gesproken over een governance code die toepasbaar is bij het 
WsW. er is voor gekozen de eerder ingezette lijn met de Code tabaksblat/Frijns voort te zetten. 
Belangrijke overweging daarbij is de bijzondere positie van het WsW, met risicobeheer en borging 
als kernactiviteiten. Het WsW opereert als financiële dienstverlener, enerzijds voor corporaties als 
geldnemers en anderzijds voor financiële instellingen als geldgevers.
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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 
2006 en de jaren daarna. in de begroting voor 2011 zijn de doelstellingen 
van het WsW voor dit jaar geformuleerd. Bij de behandeling van deze 
begroting door de raad van Commissarissen op 2 december 2010 hebben 
wij deze doelstellingen, evenals de begroting zelf, goedgekeurd.

in de vergadering van 2 december 2010 heeft de raad ingestemd met 
het bestuursbesluit met betrekking tot standaardisatie van een eMtn 
programmadocumentatie.

Nieuwe huisvesting
op 22 november 2010 heeft het WsW zijn nieuwe kantoor aan de Marathon 6 te Hilversum in gebruik genomen. 
onze raad is in de kwartaalrapportages geïnformeerd over de voortgang van dit bijzondere project. Wij 
hebben overeenkomstig de statuten van het WsW ingestemd met alle besluiten van het bestuur over dit 
project, met inbegrip van de noodzakelijke besluiten over verkoop van het kantoorpand in Huizen.
 
Interne risicobeheersing
over de voortgang van de ‘in Control verantwoording’ hebben twee leden van onze raad in het verslagjaar 
gesproken met de controller. in deze gesprekken zijn onder meer het WsW-risicobeheersingskader, de wijze 
van vastleggen van processen en de uitvoering van self-assessments aan de orde geweest. in de vergadering 
van 2 december 2010 hebben wij ook kennis genomen van de bevindingen in de managementletter van 
pricewaterhouseCoopers (pwC), onder meer over de interne risicobeheersing van het WsW. Bestuur en raad 
volgen de aanbevelingen uit de managementletter van pwC op. de raad van Commissarissen is van oordeel 
dat het WsW zeer verantwoord omgaat met de risico’s die nu eenmaal inherent zijn aan de borgstelling.

Toezichtkader
Het toezichtkader dat de raad van Commissarissen hanteert over het functioneren van het WsW in 2010 
bestaat uit:
n meerjarenstrategie 2005-2010
n organisatievisie ‘Focus op december 2010’
n concept perspectief 2011-2015
n begroting en jaarplan 2010
n WsW-risicobeheersingskader
n periodieke verslaggeving inclusief voortgang realisatie doelstellingen
n jaarverslag inclusief jaarrekening
n naleving toepasselijke wet- en regelgeving, inclusief relatie met de achtervangers
n bezoldigingsbeleid van het bestuur
n profielschets raad van Commissarissen
n reglement van deelneming
n managementletter van de externe accountant aan de raad van Commissarissen en het 
 bestuur op basis van de tussentijdse controle
n accountantsverslag en jaarrekening.
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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. Wij hebben hierbij als opdrachtgever 
een goede discussie kunnen voeren over aandachtspunten die de accountant naar voren heeft 
gebracht, met name over de procedure bij het vrijgeven van faciliteringsvolume en de controle op 
de besteding bij corporaties.

Interne informatievoorziening
de raad van Commissarissen ontvangt de kwartaalrapportages waarin het WsW weergeeft 
in hoeverre het zijn doelstellingen heeft gerealiseerd. Wij zijn van mening dat de interne 
informatievoorziening van uitstekende kwaliteit is. daarnaast ontvangt de raad waar nodig 
separate rapportages. in 2010 was dit onder meer het geval met rapportages over individuele 
corporaties, de herhuisvesting van het WsW, de strategie voor de vennootschapsbelastingplicht, 
het schatkistbankieren en financieringsprogramma’s zoals het Mtn-programma en schuldscheine.

Verantwoording en overige onderwerpen in 2010
onze raad heeft in 2010 vijf keer vergaderd. 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 in de sector en bij individuele corporaties hebben ook in 2010 nadrukkelijk op de 
agenda gestaan. Wij delen de zorgen die het WsW heeft over de ontwikkelingen in de sector in het 
algemeen en over een aantal corporaties in het bijzonder. de krappe liquiditeitspositie en het sterk 
oplopende schuldrestant per woning zijn ontwikkelingen waar we niet omheen kunnen.

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. 

in de vergaderingen zijn verder één of meerdere keren de volgende onderwerpen aan de orde 
gekomen:
n benoeming nieuwe voorzitter en lid raad van Commissarissen
n vennootschapsbelastingplicht WsW
n werkorganisatie van het WsW 
n herhuisvesting en verkoop huidige pand
n benoeming leden deelnemersraad en Commissie van Advies
n effecten kredietcrisis (o.a. verruiming borgingsgrens en indexering).

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.
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Contacten met de controller
twee leden van de raad van Commissarissen hebben in 2010 tweemaal met de controller regulier overleg 
gevoerd 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. 

in de tweede helft van het jaar heeft de raad zich nadrukkelijk gebogen over de controllersfunctie binnen 
het WsW naar aanleiding van informatie uit de werkorganisatie. de raad heeft zich hierover door externe 
partijen laten bijstaan. de raad heeft na veelvuldig overleg binnen en buiten vergadering geconcludeerd dat 
er tussen de controller en de raad een verschil van inzicht bestaat over de wijze van samenwerken. partijen 
hebben in goed overleg besloten de arbeidsovereenkomst middels ontbinding te beeindigen. de raad heeft na 
overleg met de accountant en het bestuur, de tijdelijke maatregelen ter waarborgen van de kwaliteit van de 
controlfunctie binnen het WsW goedgekeurd.

Contacten met de deelnemersraad
Het lid van de raad van Commissarissen dat benoemd is op voordracht van de deelnemersraad is als 
toehoorder aanwezig bij de vergaderingen en de jaarlijkse strategiediscussie van de deelnemersraad, met als 
doel ook het geluid van de deelnemers goed te horen. omdat de tweede zittingstermijn van dit lid van onze 
raad ten einde loopt, hebben wij de deelnemersraad gevraagd in 2011 een nieuwe voordracht te doen voor een 
lid van de raad van Commissarissen.

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.

Belangenverstrengeling
de raad heeft zich ook in 2010 expliciet de vraag gesteld of er sprake is of kan zijn van mogelijk ongewenste 
belangenverstrengeling in het functioneren als raad. ten aanzien van 1 onderwerp heeft de raad 
geconcludeerd dat volstaan kon worden met de melding van 1 lid van de raad inzake nevenactiviteiten.

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. dit heeft ook 
in 2010 plaatsgevonden. de remuneratiecommissie bestaat uit twee leden van de raad, te weten de voorzitter 
en een lid. deze laatste heeft aantoonbare affiniteit met HrM vraagstukken. teneinde de continuïteit te 
waarborgen is gekozen voor een vaste commissie.
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ter voorbereiding van deze gesprekken, die door de remuneratiecommissie worden gevoerd, vindt overleg 
plaats binnen de raad buiten aanwezigheid van de bestuurder. daarnaast heeft de commissie tweejaarlijks 
informeel contact met de or teneinde het gevoelen van de or te peilen aangaande het functioneren van de 
organisatie. Wij stellen de variabele beloning afhankelijk van het realiseren van de doelstellingen en van het 
algemeen gevoelen over het functioneren van het bestuur. 

ter voorbereiding van het beoordelingsgesprek wordt door de bestuurder een evaluatieverslag gemaakt. deze 
vormt de basis van het beoordelingsgesprek.

priMAire ArBeidsVoorWAArden 2010

Het salaris is mede gebaseerd op de in de sector volkshuisvesting gehanteerde schalen voor directeur-
bestuurders.

sAlAris Bestuur WsW

2010 2009

Algemeen directeur

Bruto jaarsalaris incl. vakantiegeld € 185.501 € 181.838

Variabele beloning € 16.726 € 16.479

Totaal € 202.227 € 198.317

seCundAire ArBeidsVoorWAArden

de secundaire arbeidsvoorwaarden van het bestuur zijn conform de CAo Woondiensten (vakantiedagen, 
bijzonder verlof 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.

samenstelling en remuneratie  
raad van Commissarissen

op 31 december 2010 was de samenstelling van de raad van Commissarissen:
n Vacature, voorzitter
n prof. dr. A.W.A. Boot
n ir. M.A.e. Calon
n Mevrouw drs. A. van gorsel
n drs. J.g.i.M. reijrink.

Vergoedingen rAAd VAn CoMMissArissen in 2010

per jaar
Waarvan 

onkostenvergoeding

Voorzitter € 19.190 € 1.500

lid € 13.130 € 500

de vergoedingen voor 2010 bestaan uit bovenstaande bedragen plus de initiële loonontwikkeling  
conform de CAo Woondiensten.
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Functies en nevenbetrekkingen  
raad van Commissarissen

Mr. i.W. opstelten, VoorZitter tot 12 oKtoBer 2010

Hoofdfunctie
n partijvoorzitter VVd
n Waarnemend burgemeester gemeente tilburg.

Nevenfuncties
n Voorzitter raad van toezicht netherlands genomics initiative
n Voorzitter raad van Commissarissen nationale goede doelen loterij
n Ambassadeur energie technische universiteit delft
n lid raad van toezicht universiteit utrecht
n lid raad van toezicht oogziekenhuis rotterdam
n Voorzitter Vereniging rijksgesubsidieerde Musea
n Voorzitter raad van toezicht nederlandse politie Academie
n Voorzitter stuurgroep Aanpak Kindermishandeling
n Voorzitter Council olympisch plan 2028
n Voorzitter stichting ronde van het groene Hart.

proF. dr. A.W.A. Boot, lid 

Hoofdfunctie
n Hoogleraar Corporate Finance en Financiële Markten aan de universiteit van Amsterdam.

Nevenfuncties
n Kroonlid sociaal economische raad (ser)
n lid Bankraad (dnB)
n lid raad van Commissarissen optiver Holding n.V.
n director Amsterdam Center for Corporate Finance.

ir. M.A.e. CAlon, lid 

Hoofdfunctie en daaruit voortvloeiende functies
n Voorzitter Aedes vereniging van woningcorporaties
n lid hoofdbestuur MKB nederland 2009-heden
n Voorzitter raad van toezicht Woonenergie 2009-heden.

Nevenfuncties
n Akkerbouwer 
n lid ledenraad verzekeringsmaatschappij Achmea 
n Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand in  
 de gemeente slochteren
n lid Adviesraad dienst regelingen van het ministerie van lnV
n Voorzitter visitatiecommissie Bestuurskrachtmeting  
 provincie Zeeland.
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MeVrouW drs. A. VAn gorsel, lid en per oKtoBer 2010 VoorZitter Ad interiM

Hoofdfunctie
n Voorzitter College van Bestuur Albeda College. 

Nevenfuncties
n Voorzitter raad van Commissarissen stichting de Hoven  
 (tot maart 2010)
n lid Kandidaatstellingscommissie pvdA (tot juni 2010)
n lid Commissie Honorering bestuurders Woningcorporaties  
 (tot juni 2010)

drs. J.g.i.M. reiJrinK, lid 

naast onderstaande nevenfuncties vervult de heer reijrink geen andere bestuursfuncties. 

Nevenfuncties
n lid raad van Commissarissen Kunst en Cultuur pensioen- en  
 levensverzekerings Maatschappij nV
n lid raad van Commissarissen sociale regelingen Kunst  
 en Cultuur BV
n Voorzitter raad van toezicht stichting theaterfestival
 Boulevard 
n Voorzitter raad van toezicht stichting Bosse nova
n Voorzitter stichting sFo.

overige organen van het WsW
deelneMersrAAd

samenstelling van de deelnemersraad per 31 december 2010:
n drs. l.A. Bosveld Ymere, Amsterdam
n Mevr. drs. A.A.J.M. Corsmit Woongoed, Middelburg
n Mevr. mr. e.M. dost-Bijl Woonservice, Westerbork 
n g. de Heide rC stichting ouderenhuisvesting, rotterdam
n p.K. Hillenga de Huismeesters, groningen
n drs. r.C. de Jong  Wonen limburg, roermond
n drs. p.p. Korzelius Woonbelangen Weidegebied, Woerden 
n n.t.J. overdevest rA rochdale, Amsterdam
n Mr. A.B. ringersma WonenWestBrabant, Bergen op Zoom
n drs. t. streppel WonenBreburg, Breda-tilburg
n drs. H.l.M. van tilburg rA Woningstichting Venlo-Blerick, Venlo
n Mr. ing. A.M. Zopfi Wassenaarsche Bouwstichting, Wassenaar
n A.th.J.M. Zuure Woonzorg nederland, Amstelveen



15

Volgens het rooster van aftreden is per 17 maart 2010 het volgende lid afgetreden:
n drs. A.C. pureveen rA Alliantie, Huizen

Het volgende lid is per 1 juli 2010 teruggetreden: 
n drs. p.A. Hersevoort rC Vechtdal, Hardenberg 

CoMMissie VAn AdVies

samenstelling van de Commissie van Advies per 31 december 2010:
n prof. drs. A.p. Buur, voorzitter
n Mevr. mr. J.g. Calmeyer Meijburg-van reekum, lid 
n prof. mr.dr. A. postma, lid per 1 januari 2011 
n J.H. ubas, lid

Volgens het rooster van aftreden is per 1 januari 2010 het volgende lid afgetreden:
n prof. drs. J.A.M. oonincx, lid

Vergoedingen CoMMissie VAn AdVies in 2010

Voorzitter € 7.211

lid € 4.821
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Bestuursverslag
Financiering deelnemers

ontwikkelingen economie en financiële markten
de evolutie die zich in europa afspeelt, van kredietcrisis naar begrotingscrisis, is het afgelopen 
jaar tot uiting gekomen in voortdurende onzekerheid op de financiële markten. Met onder meer 
de inrichting van de european Financial stability Facility (eFsF) hopen de lidstaten verdere 
schade te voorkomen en de financiële stabiliteit van europa te bewaren. de toegang tot kapitaal 
is het afgelopen jaar verbeterd, in vergelijk met voorgaande jaren. de vraag naar kapitaal heeft 
zich enigszins verplaatst van markt naar overheid, doordat veel bedrijven hebben gekozen voor 
schuldreductie, het zogeheten proces van deleveraging. 

de renteniveaus zijn, voor zowel de kortlopende als de langlopende rente, stabiel laag gebleven. 
dit geldt met name voor de euribortarieven: de drie-maands euribor bereikte in 2010 zijn laagste 
punt op 0,64%. dit is mede een gevolg van handhaving van de rente door de europese Centrale 
Bank (eCB) op het historische lage niveau van 1%. de eCB heeft in 2010 naast het rentebeleid 
ook intensief gebruik gemaakt van andere instrumenten, zoals liquiditeitssteun, om de europese 
economie te stimuleren. indien een zichtbaar herstel van de europese economie optreedt (met 
name afhankelijk van de situatie in de perifere landen van de eurozone), is te verwachten dat de 
eCB de rente voorzichtig zal verhogen. 

Verder bleef de 10-jaars swaprente, de irs, gedurende het jaar op een historisch laag niveau van 
gemiddeld 3,05%. de verwachtingen voor de ontwikkeling van de lange rente voor het komend jaar 
lopen uiteen. de nederlandse consumenteninflatie vertoonde in 2010 een stijging van 0,8% (januari) 
naar 1,9% (december). 

Versterking toezicht banken en centrale clearing derivaten 
de versterking van het toezicht op de (balanspositie van) banken heeft zich in 2010 gemanifesteerd 
in de nieuwe voorstellen van het Basel Comité (Basel iii) en de dodd Frank Wall street reform 
and Consumer protection Act (dodd Frank Act), die halverwege het jaar in de Verenigde staten is 
ingevoerd. deze Act houdt voor financiële instellingen in de Vs onder meer in dat er naast hogere 
kapitaalseisen ook voorwaarden gelden voor derivatencontracten. de g-20 heeft in september 
2009 het besluit genomen dat derivaten gecleared moeten worden via zogenoemde Central 
Counterparties (CCp’s). 
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Afgesproken is om deze afspraken uiterlijk eind 2012 te implementeren in nationale en europese 
regelgeving. de europese Commissie heeft inmiddels voorstellen gelanceerd om de centrale 
clearing voor europa in te voeren. de nederlandse overheid heeft Brussel reeds gevraagd welke 
derivaten hieronder zouden vallen, en of specifieke instellingen (zoals pensioenfondsen e.d.) 
vrijgesteld zouden moeten worden. 

de meeste aandacht in de financiële markt ging het afgelopen jaar uit naar de voorstellen van 
het Basel Comité, in de eerder genoemde Basel iii-regeling). Hoofddoel van deze regeling is de 
(kapitaal)posities van banken te versterken. de verwachting is dat de impact van de voorstellen op 
de posities van banken, de beschikbaarheid van kapitaal en de prijsbepaling hiervan komend jaar 
duidelijker zal worden. 

Financieringsmarkt deelnemers
ondanks de crisis op de woningmarkt is in 2010 een groot volume aan borgstellingen afgegeven:  
€ 15,1 miljard. in 2009 bedroeg dit volume € 9,8 miljard. Het totale door het WsW geborgde volume 
is hiermee inmiddels opgelopen tot € 85,3 miljard (eind 2009: € 75,8 miljard). oorzaak hiervan is 
voornamelijk het naar voren halen van herfinancieringen voor 2011 en 2012 met het oog op een 
verwachte opwaartse rente-ontwikkeling. ook heeft implementatie van de eu-beschikking over 
staatssteun per 1 januari 2011 voor onzekerheid gezorgd.
 
de Bng en nWB Bank zijn traditioneel de geldverstrekkers met het grootste marktaandeel in de 
sector. in 2010 is hun gezamenlijke marktaandeel verder opgelopen tot 92% (2009: 91%). 

opvallend is dat de looptijden van de in 2010 afgesloten leningen gemiddeld 9 jaar langer zijn dan in 
2009 en dat de rentevastperiode met gemiddeld 3 jaar is toegenomen. dit betekent een trendbreuk 
met vorig jaar, toen ca. 80% van de aangetrokken leningen een looptijd van minder dan 5 jaar. 
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de stijging laat zich verklaren door het feit dat (met name de sector)banken in staat waren langlopende 
financieringen aan te bieden, waarmee men in 2009 vanwege de kredietcrisis nog terughoudend was. de 
risico-opslagen die banken aan corporaties in rekening brengen zijn in 2010 licht gedaald naar een gemiddelde 
van circa 53 basispunten (2009: 61 basispunten). Voor een 10-jaars vaste financiering betaalden corporaties 
gemiddeld 43 basispunten boven irs, tegen 81 basispunten in 2009.

Het gebruik van rentederivaten is licht toegenomen, zowel bij grote als middelgrote en kleinere corporaties. 
door het afsluiten van rentederivaten beperken corporaties hun renterisico, door variabele renten vast te 
klikken of toekomstige renten steeds vast te leggen.

rol WsW
om de beschikbaarheid van financiering te kunnen waarborgen en optimale financieringscondities te 
behouden voert het WsW overleg met kapitaalmarktpartijen, institutionele beleggers, overheid en corporaties. 
een van de corporatie-initatieven die in het verslagjaar zijn ontplooid, is de ontwikkeling van een eMtn-
programma. 

Het WsW monitort de ontwikkelingen op de financiële markten en faciliteert waar mogelijk de introductie van 
nieuwe producten. Voor de beoordeling hiervan is de zogenoemde productacceptatieprocedure verder verfijnd. 
in 2010 zijn opvallend veel nieuwe producten aangeboden: een duidelijk gevolg van de (hernieuwde) interesse 
van beleggers in het WsW-papier. Wij verwachten dat deze ontwikkeling zich in 2011 zal voortzetten. 

ratings
Als ondersteuning van onze positie op de internationale markten heeft het WsW twee ratings: een AAA-rating 
van standard & poor’s en een Aaa-rating van Moody’s investors service. deze respectievelijke ratings, de 
hoogst mogelijke, zijn sinds 1997 en 1998 stabiel en hebben beide een ‘outlook stable’. de triple-A ratings zijn 
in 2010 opnieuw verlengd na het reguliere jaarlijkse onderzoek door de ratingbureaus. 

Zeker in de huidige markt is het WsW zeer content met de hieraan ontleende status, vooral 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. Belangrijke factoren die hebben bijgedragen aan 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 rol. Beide ratingbureaus waarderen het dat het WsW als borgsteller de expertise in huis 
heeft om niet alleen individuele woningcorporaties te beoordelen, maar ook de sector als geheel. tijdens hun 
onderzoek waren de ratingbureaus dit jaar vooral geïnteresseerd in de ontwikkelingen en de uitwerking 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 de mogelijke 
gevolgen van het voorgenomen overheidsbeleid voor de corporatiesector.
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Volume geborgde leningen 2010
Het volume aan geborgde leningen is toegenomen tot € 85,3 miljard per eind 2010 (eind 2009: € 75,8 miljard).  
op dat moment was voor € 0,5 miljard aan offertes (conceptleningen) geaccepteerd waarvoor nog geen 
definitieve leningovereenkomst was ondertekend. 

Het aandeel directe borgstellingen neemt de laatste jaren toe, doordat gevrijwaarde leningen worden afgelost 
en geherfinancierd met WsW-borging. eind 2010 bedroeg het volume aan gevrijwaarde leningen € 6,8 miljard. 
de laatste gevrijwaarde leningen lopen in 2062 af.

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 10% van de deelnemers verantwoordelijk is voor bijna 52% van het totaal geborgde volume 
(zie tabel). de tien grootste corporaties zijn voornamelijk werkzaam in de grote steden in de randstad.  
Zes deelnemers hebben geen geborgde leningen bij het WsW en laten alleen jaarlijks hun cijfers beoordelen.

Grootte schuldrestant naar deelnemers
 

schuldrestant
(x € 1 miljoen)

Aantal deelnemers met
geborgde leningen

som schuldrestanten
(x € 1 miljard)

Aandeel som
schuldrestanten

0-50 125 2,6 3,05%

50-100 84 6,1 7,15%

100-150 48 5,9 6,92%

150-250 40 7,8 9,14%

250-500 55 18,6 21,81%

>500 40 44,3 51,93%

Totaal 392 85,3 100%

Er zijn zes deelnemers zonder door het WSW geborgde leningen 
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Mutatie in directe borgstellingen
in 2010 is € 15,1 miljard aan leningen geborgd, waarvan € 14,1 miljard fixe-leningen (2009: respectievelijk  
€ 9,8 en € 9,2 miljard. de gemiddelde hoofdsom per contract is licht toegenomen tot € 10,5 miljoen  
(2009: € 10,2 miljoen). Het tijdsverloop tussen transactiedatum en stortingsdatum is toegenomen tot gemiddeld 
6 maanden (2009: 2,7 maanden).

Leningen met een vaste rente

Financieringswijze Aantal 
leningen Hoofdsom

gemiddelde 
looptijd (jr.)

gemiddelde 
contractrente 

(%)

gemiddelde 
rentevast 

periode (jr.)

Annuïteit 88 462.660.197 22 3,864 11,80

Fixe 492 3.937.385.661 15 3,629 13,60

Fixe structured 308 3.878.748.604 44 3,371 5,79

lineair 84 528.201.900 28 4,001 22,78

 Totaal 972 8.806.996.362 27 3,716 13,49
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Leningen met een variabele rente

Financieringswijze
Aantal 

leningen Hoofdsom

gemiddelde 
resterende 

looptijd (jr.) euribor

gemiddelde 
resterende 

rentevast 
periode (jr.)

Fixe 53 699.050.000 19 1-maands 15,76

Fixe 104 1.052.585.000 13 3-maands 3,68

Fixe 74 1.699.779.360 24 6-maands 3,22

Fixe structured 87 875.300.000 43 1-maands 4,23

Fixe structured 18 239.640.000 45 3-maands 3,52

Fixe structured 2 35.000.000 48 6-maands 1,88

Fixe structured met 
variabele hoofdsom 1 50.000.000 7 3-maands 2,10

Fixe structured met 
variabele hoofdsom 1 260.000.000 40 6-maands 1,92

Fixe variabele hoofdsom 13 168.200.000 13 1-maands 3,16

Fixe variabele hoofdsom 1 7.500.000 1 2-maands 1,25

Fixe variabele hoofdsom 65 811.827.000 14 3-maands 4,66

Fixe variabele hoofdsom 28 343.029.360 15 6-maands 4,50

lineair 13 50.367.000 10 3-maands 7,66

 460 6.292.277.720 23  - 5,36

Totaal vast en variabel 1432 15.099.274.082 25  9,70

de nieuwe leningen die corporaties in 2010 zijn aangegaan hebben gemiddeld een 9 jaar langere looptijd en 
een bijna 3 jaar langere rentevastperiode dan in 2009. in 2009 was het wegens de kredietcrisis moeilijk om 
leningen met een langere looptijd en rentevastperiode af te sluiten. de gemiddelde rente van nieuwe leningen 
met een vaste rente is gedaald naar 3,72% (2009: 3,97%).

A�osvorm % in aantallen

Fixe (48,74%)

Annuïteit (9,57%)

Fixe variabele
hoofdsom (7,25%)

Lineair (6,65%)

Fixe structured
met variabele
hoofdsom (0,13%)

Fixe structured (27,66%)

A�osvorm % in volume

Annuïteit 4,37%

Lineair 3,75%

Fixe structured
met variabele
hoofdsom 1,72%

Fixe variabele
hoofdsom 8,79%

Fixe structured 32,98%

Fixe 48,40%
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Van de € 14,1 miljard aan fixe-leningen die het WsW in 2010 heeft geborgd, is € 6,3 miljard variabel rentend 
(2009: respectievelijk 9,1 miljard en € 4,1 miljard). 

Samenstelling financieringswijze
Het aantal fixe-leningen in de totale leningenportefeuille neemt jaarlijks toe ten koste van annuïtaire en 
klimleningen. de fixe-leningen vormden eind 2010 79% van onze totale portefeuille. Als gevolg hiervan is de 
betalingsverplichting aan het einde van de looptijd relatief hoog.

Het aantal klimleningen in de WsW-portefeuille neemt af via natuurlijk verloop.

Variabele hoofdsom
in 2010 is voor € 1,6 miljard aan leningen met een variabele hoofdsom afgesloten (2009: € 1 miljard).  
de gemiddelde spread (opslag) van de afgesloten transacties bedroeg 31 basispunten ten opzichte van 
de 1-maands, 3-maands en 6-maands euribor-tarieven (2009: 43 basispunten). door de kredietcrisis is de 
gemiddelde spread fors toegenomen: in 2008 was de gemiddelde spread nog 4,4 basispunten. ten opzichte  
van 2009 is wel sprake van een daling, maar het niveau van voor de crisis is nog lang niet bereikt.

Gemiddelde spread per rentesoort 

 rentesoort
spread in basispunten Hoofdsom (x € 1 miljoen)

2009 2010 2009 2010

1-maands 63,6 45,4 347 168

2-maands - 40,0 - 8

3-maands 43,0 20,9 603 861

6-maands 50,3 16,7 71 603

12-maands 15,0 - 2 - 

Totaal 43,0 30,8 1.022 1.640

de niet-sectorbanken hadden in de leningen met variabele hoofdsom in 2010 een aandeel van 15% (2009: 3%). 
Bij een dergelijke lening is sprake van 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%).

Samenstelling �nancieringswijze
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Verdeling renstesoort in combinatie met een variabele hoofdsom 2010

euribor Aantal leningen percentage schuldrestant (€)

1-maands 13 11,82% 168.200.000

2-maands 1 0,91% 7.500.000

3-maands 66 60,91% 861.827.000

6-maands 29 26,36% 603.029.360

Totaal 109 100% 1.640.556.360

de spread bij roll-overleningen, waarbij sprake is van een vaste hoofdsom, is in vergelijking met leningen met 
variabele hoofdsom circa 7 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 het WsW niet voor meer borg staat dan 
strikt noodzakelijk.

Cashflow
de WsW-borging heeft betrekking op de dienst van de lening: de rente- en aflossingsverplichtlingen. Vanuit 
een stabiele portefeuille, zonder toevoeging van nieuwe leningen, zien onze borgingsverplichtingen er voor de 
komende tien jaar als volgt uit:

Verdeling renstesoort i.c.m. een variabele hoofdsom 2010
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in deze grafieken zijn alle geborgde leningen verwerkt: per 31 december 2010 een bedrag van € 85,3 miljard, 
waarvan € 6,8 miljard gevrijwaarde en € 78,5 miljard directe borgstellingen.

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 leningovereenkomsten. ook in 2010 is het 
totale volume aan geborgde financiering via onderhandse leningen tot stand gekomen. Het marktaandeel van 
deze publieke sectorbanken is daarbij verder toegenomen tot 92% (2009: 91%).

Mutatie van de directe borgstellingen periode 2006-2010

soort instelling 2006 2007 2008 2009 2010

sectorbanken 81% 81% 88% 91% 92%

Algemene banken 12% 11% 11% 7% 5%

Buitenlandse banken 6% 7% 1% 1% 2%

gemeenten 0% 1% 0% 1% 0%

Verzekeringsmaatschappijen /
pensioenfondsen 

1% 0% 0% 0% 1%

overige 0% 0% 0% 0% 0%

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 lagere rente voor nieuwe financieringen. in 2010 is voor  
€ 4,7 miljard aan leningen afgelost met een gemiddelde contractrente van 5,41%. de gemiddelde contractrente 
van de in 2010 afgesloten leningen is 3,72%. dit betekent een verlaging van 1,69%, ofwel € 79,4 miljoen aan 
jaarlijkse rentelasten.

de tabel geeft een beeld van de gemiddelde contractrente van de geborgde leningen die worden afgelost, 
zoals fixe of klimleningen, en eventueel geherfinancierd met borging van het WsW.

Volume herfinancieringen 2011 t/m 2015

Jaar Volume herfinanciering (x € 1 miljard) rente (in %)

2011 4,5 4,70

2012 4,4 4,58

2013 3,9 4,39

2014 3,4 4,32

2015 3,5 4,23

in 2011 verdwijnt voor € 4,5 miljard aan leningen met een gemiddelde rente van 4,7% door aflossing uit onze 
portefeuille. in januari 2011 is de rente voor een 10-jarige fixe-lening 3,8%. Het verloop van de portefeuille kan 
dus een rentevoordeel met zich meebrengen.
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Rentepercentage
onderverdeling leningen met vaste rente naar rentevastperiode in de WsW-portefeuille:

daarnaast heeft 21% van de leningen in de portefeuille een variabele rente.

Euribor naar aantal en bijbehorend schuldrestant 2010

euribor
Aantal percentage 

schuldrestant  
(x € 1 miljoen) percentage

overig 10 0,65% 56 0,31%

1-maands 366 23,70% 4.028 22,43%

3-maands 760 49,22% 7.917 44,09%

6-maands 386 25,00% 5.782 32,20%

12-maands 22 1,42% 175 0,97%

Totaal 1.544 100% 17.957 100%

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, met name 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 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. Het WsW berekent 
de swaprente van elke afgesloten transactie en houdt daarbij rekening met de aflossingsvorm, stortings- of 
ingangsdatum, offertedatum, rentevastperiode en de looptijd van de aflossing.

de gemiddelde opslag over heel 2010 lag circa 53 basispunten boven de berekende swaprente  
(2009: 61 basispunten). de opslag is weliswaar gedaald, maar is nog steeds extreem hoog in vergelijking met de 
opslagen vóór de kredietcrisis. 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 
4 basispunten. dit betekent dat het WsW-papier in 2010 ongeveer 57 basispunten boven de nederlandse staat 
lag (2009: circa 76 basispunten).
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de nederlandse staat ging in 2010 voor € 51,9 miljard aan leningen aan op de kapitaalmarkt (bron: persbericht  
10-12-2010, Agentschap van het ministerie van Financiën). de woningcorporaties leenden onder WsW-
borging € 15,1 miljard. ons marktaandeel komt zo op 22,5% van het totale volume van € 67 miljard. gezien 
de vergelijkbare kredietwaardigheid zou een veel geringere spread gerechtvaardigd zijn dan de effectieve 
spread van circa 57 basispunten boven de nederlandse staat. er treedt verlies op door het volume-effect en de 
handlingkosten van het WsW-papier. daarnaast is de liquiditeit van het WsW-papier beperkt in verband met 
het onderhandse karakter.

op www.wsw.nl geeft het WsW actuele informatie over de spread van nieuwe leningen met vaste en  
variabele rente.

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. Het WsW 
berekent de renterisico’s op grond van een 12-maands voortschrijdend gemiddelde (exclusief rentedragend 
kort vreemd vermogen). ook neemt het WsW variabel rentende leningen mee in het renterisicobeheer. 
toekomstige nieuwe financieringen, tenslotte, nemen eveneens renterisico’s met zich mee. de renterisico’s 
voor de komende vijf jaar zijn weergegeven in de grafiek.
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Het saldo van de variabel rentende leningen, groot € 18 miljard, is opgenomen in het saldo van de jaarlijkse 
renteconversie.

renterisico’s zijn onder meer ingedekt door het gebruik van rentederivaten (met name payer) swaps en € 5 
miljard aan uitgestelde stortingen.

Borgingsfaciliteiten 
n	 	in verband met de tijdelijke regeling met betrekking tot staatssteun is de borgingsgrens van € 240.000 

vervangen door de huurtoeslaggrens van € 652,52 per maand. 
n	 	de criteria voor borgbare activiteiten zijn aangepast op grond van de omschrijving van maatschappelijk  

 vastgoed dat kan worden aangemerkt als dienst van Algemeen economisch Belang (dAeB). in 
samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Aedes is hierop ook een toelichting gemaakt. 
de lijst is uitgebreid met vier vastgoedcategorieën:

	 •	 scholen	voor	middelbaar	onderwijs
	 •	 centra	voor	jeugd	en	gezin
	 •	 centra	voor	werk(gelegenheid)	en	bevordering	van	bedrijvigheid	in	de	wijk
	 •	 warmte	koude	opslaginstallaties	(voor	zover	voor	eigen	bezit).
n	 	de 1/3 - 2/3 regel is afgeschaft, waardoor het niet meer mogelijk is om activiteiten die op zichzelf niet 

borgbaar zijn, maar slechts beperkt onderdeel uitmaken van een sociaal complex, onder WsW-borging te 
financieren. 

n	 	in de loop van 2010 heeft het kabinet ruimte gecreëerd voor rijks- en gemeentelijke monumenten door de 
borgingsgrens daarvoor te verhogen tot € 240.000.

n	 eind 2010 is een beleidsregel gepubliceerd over de herfinanciering in het kader van de tijdelijke regeling. 
n	 	in 2010 werd ook een aantal nieuwe regels geïntroduceerd en werden bestaande beleidsregels herijkt. 

dit betrof onder meer het maximale liquiditeitsrisico dat een corporatie mag lopen in verband met 
depositoverplichtingen die samenhangen met derivaten.
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Factsheet deelnemers
Benodigde externe financiering WSW-deelnemers, periode 2008-2011 
  

 Bedragen X € 1 miljard per verhuureenheid X € 1
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 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011

Huren 11,5 11,9 12,3 12,8 4.524 4.643 4.818 4.975

overige ontvangsten 1,4 1,3 1,2 1,2 554 518 485 471

Totaal ingaande kasstromen 12,9 13,2 13,6 14,0 5.078 5.161 5.302 5.446

rente-uitgaven 3,4 3,4 3,6 3,9 1.322 1.330 1.410 1.530

overige uitgaven 7,9 8,3 8,4 8,3 3.134 3.251 3.292 3.214

Totaal uitgaande kasstromen 11,3 11,8 12,0 12,2 4.456 4.581 4.702 4.744

Netto operationele 
kasstromen

1,6 1,5 1,5 1,8 622 580 601 702

Minus: aflossing leningen 4,8 6,2 5,5 6,0 1.887 2.432 2.140 2.320

Liquiditeitstekort 
operationele kasstromen na 
contractuele aflossingen 3,2 4,8 3,9 4,2 1.264 1.852 1.539 1.617

         

Alle investeringen 10,0 11,3 14,1 13,9 3.946 4.413 5.488 5.392

Minus: verkoopopbrengsten 3,5 3,3 5,1 5,7 1.389 1.301 1.973 2.225

Extern te financieren 9,7 12,7 13,0 12,3 3.821 4.963 5.054 4.785

         

Bij alleen borgbare investeringen:         

Borgbare investeringen 8,3 9,3 11,0 10,4 3.254 3.612 4.310 4.054

Minus: verkoopopbrengsten 
huurwoningen 2,4 2,2 2,6 2,8 939 844 1.024 1.081

Extern te financieren met 
WSW-borging 9,1 11,9 12,4 11,8 3.579 4.620 4.824 4.590
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Toelichting factsheet
nog steeds zijn de kasstromen bij veel woningcorporaties ontoereikend om naast de reguliere uitgaven voor 
onderhoud, personeel, overig beheer en rente, ook nog aan de aflossingsverplichtingen te kunnen voldoen. 
dit structurele jaarlijkse tekort loopt in de periode 2008-2011 op van € 1.264 naar € 1.617 per verhuureenheid 
(2007-2010: € 845 naar € 1.421). Het tekort is in 2010 flink gegroeid en groter dan ooit. Woningcorporaties zijn 
genoodzaakt dit bedrag te (her)financieren. dit kan door aanwending van verkoopopbrengsten of door extern 
opnieuw te herfinancieren. op lange termijn moeten de exploitatie-inkomsten de uitgaven dekken. omdat 
de netto kasstroom uit operationele activiteiten verder is verslechterd en de contractuele aflossingen zijn 
toegenomen, is het liquiditeitstekort over de periode 2008-2011 € 3,1 miljard groter dan over de jaren 2007-2010. 
lastenbeheersing is cruciaal, omdat de rentelasten naar verwachting ook de komende jaren zullen blijven 
stijgen. de jaarlijkse huurstijging in 2011 biedt geen soelaas, omdat deze op grond van de inflatie in 2010 
slechts 1,3% 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, 
moet financiering 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.dit is een van de belangrijke oorzaken van de krimpende operationele kasstromen. de externe 
financieringsbehoefte met WsW-borging vertegenwoordigt 96% van de totale financieringsbehoefte in de 
sector over 2010-2011 (2009-2010: 90%).

Bron: Cijfermatig Perspectief Woningcorporaties, verslagjaar 2009
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Kredietwaardigheid 
individuele deelnemers

Het verslagjaar stond in het teken van verdere implementatie van de risicomanagementprocessen 
binnen het WsW, waarbij de beoordeling van de kredietwaardigheid van corporaties is gebaseerd 
op de combinatie van de prognose- (dpi) en verantwoordingsinformatie (dVi). deze integrale 
beoordeling heeft dit keer voor het eerst over het gehele jaar plaatsgevonden. elke corporatie heeft 
eind 2010 een uitslagbrief ontvangen met de kredietwaardigheidbrief en een overzicht van het 
faciliteringsvolume als bijlagen.

eind 2010 waren 398 deelnemers geregistreerd bij het WsW (2009: 410). Het aantal corporaties is 
de laatste jaren aan fluctuatie onderhevig door een aanhoudende stroom van fusies, overnames 
en een enkele nieuwe inschrijving. deze WsW-deelnemers exploiteerden gezamenlijk 2.565.000 
(studenten)woningen, verzorgingsplaatsen en overig vastgoed (2009: 2.532.000).

Kredietwaardigheid
de belangrijkste ijkpunten blijven de beoordeling van de financiële positie, de markt waarin 
een corporatie zich beweegt en de kwaliteit van de organisatie. Bij analyse van de financiële 
positie zijn met name de vermogenspositie en de kasstromen van de corporatie bepalend. Voor 
de beoordeling van de markt en organisatie wegen kwalitatieve aspecten zoals marktpotentieel 
en kwaliteit van de organisatie mee. Bij deze beoordeling heeft het WsW gebruik gemaakt van 
de opgaven die corporaties hebben gedaan bij de opvraag van prospectieve informatie (dpi) 
en verantwoordinginformatie (dVi) 2009. naast deze toetsingen voert het WsW ook structureel 
gesprekken met alle corporaties om alle lopende ontwikkelingen te beschouwen.

deze uitgebreide analyse vormt de basis voor een voorspelling omtrent het deelnemersrisico van 
een corporatie en het kans dat een corporatie niet aan haar verplichtingen zou kunnen voldoen. 
Afhankelijk van de uitkomst kent het WsW de corporatie een intern monitorprofiel (Mp) toe, 
waarop het WsW zijn informatiebehoefte baseert en het faciliteringsvolume (FV) vaststelt. de 
financierbaarheid van de corporatie op grond van kasstromen speelt bij deze afwegingen een 
belangrijke rol.
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de analyse van de door de corporaties in 2010 aangeleverde gegevens laat wederom een verschuiving zien 
tussen de verschillende monitorprofielen die het WsW hanteert. de meeste wijzigingen vinden plaats naar 
aanleiding van de jaarlijkse beoordelingen. Monitorprofiel 1 geldt voor de meest kredietwaardige deelnemers, 
monitorprofiel 5 kwalificeert een corporate als niet langer kredietwaardig.

Verschuiving monitorprofielen WSW -deelnemers

Monitorprofielen

dpi 2009 dpi 2008

Aantal 
deelnemers %

Aantal 
deelnemers %

Monitorprofiel 1 169 42,5% 188 46%

Monitorprofiel 2 180 45,2% 177 43%

Monitorprofiel 3 48 12,1% 44 10,7%

Monitorprofiel 4 1 0,3% 0 0%

Monitorprofiel 5 0 0% 1 0,3%

totaal 398 100% 410 100%

in 2010 zijn alle deelnemende corporaties als kredietwaardig beoordeeld. net als in 2009 zijn met diverse 
deelnemers wel afspraken gemaakt ter verbetering van hun financiële positie of interne organisatie. Het WsW 
houdt de naleving van deze afspraken nauwlettend in het oog.

Van de 398 WsW-deelnemers zijn er volgens de jaarlijkse kredietwaardigheidsbeoordeling 46 lager 
geclassificeerd (2009: 74) en 40 hoger (2009: 47). 
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lager 2010 2009 Hoger 2010 2009

Van monitorprofiel 1 naar 2 34 56 Van monitorprofiel 2 naar 1 33 36

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

Van monitorprofiel 2 naar 3 8 13 Van monitorprofiel 3 naar 2 7 1

Van monitorprofiel 3 naar 4 1 0

Van monitorprofiel 3 naar 5 0 1

Het WsW volgt de ontwikkelingen bij corporaties op de voet en stemt intensief af met de deelnemers. Als 
zich een wijziging van monitorprofiel voordoet, spreekt het WsW dit tijdig en goed onderbouwd door met 
(uitsluitend) de betreffende WsW-deelnemer. Het monitorprofiel wordt niet gedeeld met derden. Wanneer 
het WsW een monitorprofiel 3 of hoger aan een corporatie toekent, wordt in overleg gezocht naar mogelijke 
verbeteringen in de situatie, zoals:
n temporiseren van investeringen
n afzien van bepaalde investeringen
n verhogen van de verkooprealisatie
n aanpassen van onderhoudprogramma’s, beheerslasten etc. 

Financiële positie
de analyse van de financiële positie van een corporatie is primair van belang voor de vaststelling van het juiste 
monitorprofiel. Voor de financierbaarheid van een corporatie zijn in het bijzonder de toekomstige kasstromen 
van belang. deze zijn bepalend voor het faciliteringsvolume, de financiële ruimte die het WsW beschikbaar 
stelt aan een corporatie om onder borging van het WsW externe financiering aan te trekken. 

2% aflossingsfictie
Het WsW hecht vanuit zijn rol als borginsteller veel waarde aan de liquiditeitspositie van corporaties. de netto 
kasstromen over de periode 2008-2011 belopen samen € 6,4 miljard (2007-2010: € 6,1 miljard). dit duidt op een 
lichte verbetering.

Het WsW gaat ervan uit dat elke corporatie op de lange termijn voldoet aan de aflossingsfictie van 2%. 
Het WsW hanteert deze fictie om te bepalen of een corporatie in staat is haar leningportefeuille binnen 50 
jaar af te lossen met de gegenereerde operationele kasstromen. deze fictie is in het leven geroepen omdat 
corporaties zich genoodzaakt voelden bij te lenen om aan hun aflossingsverplichtingen te voldoen. 

Aflossingspercentage uit 
operationele kasstromen (fictief) Aantal corporaties (%) dpi 2009 Aantal corporaties (%) dpi 2008

negatief tot en met 0% 6 (2%) 12 (3%)

0,1% tot 2,0% 51 (13%) 114 (28%)

2,0% tot > 341 (85%) 284 (69%)

totaal 398 (100%) 410 (100%)

dit overzicht toont aan dat bij 57 deelnemers (15%) de operationele kasstromen onvoldoende zijn om te kunnen 
voldoen aan de fictieve 2% aflossingsnorm. Bij de dpi 2008 voldeden nog 126 deelnemers (31%) niet aan 
deze norm. Bij 6 deelnemers (2%) schieten de operationele kasstromen zodanig ontoereikend dat van enige 
(normatieve) aflossing geen sprake is (dpi 2008: 3%). de afname van het aantal deelnemers met dergelijke 
problemen laat zien dat corporaties veel bewuster omgaan met het sturen op kasstromen. 
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Debt service coverage ratio (DSCR)
Het WsW hanteert ook de dsCr als instrument om vast te stellen in hoeverre voldoende operationele 
kasstromen worden gegenereerd voor rente en aflossing. uitgaande van de aflossingfictie van 2% in plaats 
van de werkelijke aflossingen, bedraagt de dsCr 1,0 à 1,1. dat is net genoeg om aan de verplichtingen uit 
hoofde van rente en aflossing te voldoen. er is echter sprake van een dalende trend.

uit de dpi 2009 blijkt dat de dsCr, uitgaande van contractuele aflossingen, de komende jaren rond de 0,8 
uitkomt. dit betekent dat de kasstromen in feite onvoldoende ruimte bieden om de rente te betalen én af te 
lossen.

Het is duidelijk dat de dsCr op basis van de 2% aflossingsfictie hoger uitkomt, dan wanneer wordt uitgegaan 
van werkelijke aflossingen. Bij de 2% aflossingfictie wordt immers uitgegaan van een terugbetaling over 50 
jaar in plaats van de kortere terugbetaaltermijn bij werkelijke afloop van leningen.

Interest Coverage Ratio (ICR)
om vast te stellen in hoeverre een corporatie aan haar renteverplichtingen kan voldoen, hanteert het WsW 
de iCr. Financiers beschouwen deze ratio, samen met de dsCr, als belangrijke indicatie van een financieel 
gezonde exploitatie van huurwoningen. een iCr lager dan 1,4 is voor het WsW een signaal dat een corporatie 
in een ‘slecht weer’-scenario al snel niet meer aan haar renteverplichtingen kan voldoen en ook onvoldoende 
geld beschikbaar heeft voor aflossingen. uit de dpi blijkt de iCr over 2010 op sectorniveau, net als in 2009, 1,5 
te bedragen. een iCr lager dan 1,4 is van toepassing op 155 (39%) corporaties. Hiervan hebben 114 deelnemers 
een iCr van 1,3 en de overige 41 nog lager.

DSCR van corporaties bij verschillende a�ossingsmethoden
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Waarde bezit (50% WOZ-waarde)
naast de kasstroomratio’s beoordeelt het WsW ook de waardeontwikkeling van het bezit dat corporaties als 
onderpand hebben ingebracht voor de ontvangen WsW-borging. Het WsW gaat uit van de fictie dat de waarde 
van het vastgoed het best wordt weergegeven aan de hand van de WoZ-waarde, met een afslag van 50%. 
deze afslag is gebaseerd op de fictie dat de WoZ-waarde (waarde in onverhuurde staat) slechts 70% bedraagt 
omdat de eenheden waarschijnlijk zijn verhuurd. daarnaast geldt nog een risicobuffer van 30%, waardoor 
de 70% van de WoZ-waarde nogmaals met 30% wordt verlaagd. per saldo is de berekening 70% x 70% van de 
WoZ-waarde van het bezit, ofwel 50% van de WoZ-waarde.

uit de dVi blijkt dat de totale WoZ-waarde bij corporaties rond € 375 miljard ligt. Hiervan is meer dan 95% als 
onderpand ingebracht bij het WsW. Hier staat tegenover dat inmiddels meer dan € 85 miljard aan leningen is 
geborgd. omdat 95% van 50% van € 375 miljard nog altijd ruimschoots meer is dan het bedrag aan geborgde 
leningen van € 85 miljard, is sprake van voldoende dekking voor het WsW.

over de inzet van onderpand laat de dVi het volgende beeld zien:
n 370 corporaties hebben genoeg onderpand ingezet ten opzichte van de geborgde leningportefeuille
n 20 corporaties hebben te weinig onderpand ingezet. Het gaat hier om een aantal studentenhuisvesters
 en enkele aanbieders van zorgvastgoed. de overige corporaties kunnen genoeg onderpand inzetten
n 9 corporaties hebben geen onderpand ingezet
n 13 corporaties hebben ten opzichte van vorig jaar tenminste 5% minder onderpand ingezet.

Exploitatieduur en looptijd leningen
in het financieringsbeleid van een woningcorporatie is optimale afstemming gewenst 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 WsW-deelnemers 23,2 jaar is en de looptijd 
van de leningenportefeuille 14,5 jaar bedraagt. deze verhouding betekent dat in theorie, over de hele sector 
bezien, de leningenportefeuille aan het begin van het 15e jaar geheel moet worden geherfinancierd. de praktijk 
is anders: de gemiddelde periode van herfinanciering verschilt sterk tussen corporaties, en ook binnen de 
leningenportefeuille van een individuele corporatie is de spreiding in de regel groot.

Het kan voorkomen dat corporaties juist veel lenen met een korte looptijd. Het is niet gewenst dit dat dit 
onbeperkt gebeurt, omdat de corporaties dan risico’s lopen als het aankomt op beschikbaarheid en prijs 
van de herfinanciering. Het WsW is alert op dergelijke risico’s en onze accountmanagers brengen dit in de 
risicomonitoring bij de corporaties onder de aandacht.

Schulden langlopende leningen
tegenover de gewenste volkshuisvestingsinvesteringen 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 rond de € 24.000, in 2010 is deze inmiddels gestegen tot ongeveer € 32.500. 
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.
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Markt
Het WsW beoordeelt naast de financiële positie ook de marktomstandigheden waarin corporaties opereren. in 
de huidige markten blijken geprognosticeerde verkopen vaak niet te worden 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 bestaande woningportefeuille. Als gevolg van de teruglopende 
economie blijven huizen langer te koop staan en zien we een neergaande druk op huizenprijzen. 

Hoewel in verschillende regio’s sprake is van krimp van de bevolking, is in de sociale huursector toch geen 
sprake van een verhuurprobleem. de mutatiegraad is door de huidige economische omstandigheden echter 
vrij laag, waardoor corporaties ook geplande huurverhogingen moeilijker kunnen realiseren. 

door de afnemende interne financieringsmogelijkheden zijn corporaties meer aangewezen op externe 
geldverschaffers, wat extra rente- en aflossingsverplichtingen en een toename van het gemiddelde 
schuldrestant per woning met zich meebrengt.

organisatie
de wijze van organisatie en bestuur van corporaties speelt eveneens een belangrijke rol bij de bepaling van 
hun kredietwaardigheid. Met name de ‘checks’ en ‘balances’ binnen corporaties zijn van groot belang. deze 
geven namelijk een indicatie van de mate waarin deelnemers hun doelstellingen kunnen realiseren en hun 
risico’s beheersen.

Het WsW heeft als risicomonitoring-instituut in 2010 veel aandacht besteed aan de beheersing van 
derivatenposities door woningcorporaties. dit bleek noodzakelijk toen duidelijk werd dat sommige corporaties 
niet in staat waren uit eigen middelen extra onderpand te storten (margin calls). in 2010 mochten corporaties 
met hun derivatenportefeuille slechts voor een gelimiteerd bedrag liquiditeitsrisico lopen. nieuwe transacties 
zijn ieder kwartaal achteraf bij het WsW gemeld.

Verder heeft het WsW veel energie gestoken in de beheersing van risico’s die voortkomen uit verbindingen. 
Corporaties moeten hiermee zorgvuldig omgaan, om de risico’s binnen de toegelaten instelling (ti) te 
beperken.
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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 vervolgens 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. dit biedt de corporatie 
flexibiliteit, in tijd en naar geld, bij de uitvoering van haar financieringsbeleid. Met 
het faciliteringsvolume spreekt het WsW dus vertrouwen uit in de corporatie en haar 
investerings- en financieringsplannen, op grond van de vastgestelde kredietwaardigheid. 
daarbij wordt rekening gehouden met het aanwezige onderpand. 

Verder kunnen de projecten zelf, en ook de kredietwaardigheid van de corporatie, 
aanleiding zijn om het faciliteringsvolume te beperken tot twee of één jaar. in enkele 
gevallen kan het faciliteringsvolume zelfs op nul worden gesteld, waarna op basis van 
maatwerk projecten worden geborgd. een faciliteringsvolume van nul betekent dus niet 
dat een corporatie niet meer ‘borgbaar’ is. 

in 2010 is € 23,3 miljard aan faciliteringsvolume toegekend aan de corporaties. dit is 
77% van het door de corporaties berekende faciliteringsvolume. Het faciliteringsvolume 
bestaat globaal uit financiering van investeringen ad € 12 miljard (2009: € 12 miljard) 
en herfinancieringen ad € 11 miljard (2009: € 11 miljard) die in de jaren 2010 tot en met 
2012 zullen plaatsvinden. in deze cijfers is geen rekening gehouden met de wijzigingen 
als gevolg van de interim-regeling die voortvloeit uit de beschikking van de europese 
Commissie. Het volume (€ 15,1 miljard) dat in 2010 uiteindelijk door middel van leningen 
is aangetrokken, past binnen het afgegeven volume van € 23,3 miljard.
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externe ontwikkelingen

staatssteun
de implementatie van het eC-besluit over staatssteun voor corporaties heeft breed in de 
belangstelling gestaan. Voormalig minister Van der laan koos voor implementatie in twee stappen. 
in de eerste stap zou door middel van een tijdelijke regeling worden bepaald welke activiteiten voor 
staatssteun in aanmerking komen. Vervolgens zou in de herziening van de Woningwet nader worden 
geregeld hoe corporaties hun administratie moeten inrichten om aan te tonen dat ontvangen 
staatssteun uitsluitend wordt aangewend voor activiteiten die zijn aan te merken als ‘diensten van 
Algemeen en economisch Belang’ (dAeB).

door de val van het kabinet Balkenende iV, in februari, werd de invoering van de tijdelijke regeling 
een aantal malen uitgesteld. Het WsW heeft, samen met Aedes en Vng, extra aandacht gevraagd 
voor de uitvoeringsproblemen als gevolg van de korte voorbereidingstijd voor corporaties en 
financiers. na de tweede Kamer-verkiezingen drong een meerderheid van de nieuwe Kamer aan op 
behandeling door de nieuwe minister, waarna de regeling per 1 januari 2011 is ingevoerd.

in de tweede Kamer vond een discussie plaats over de inhoud van de regeling en met name over 
de toewijzingsgrens waarbij 90% van de gereguleerde woningen moet worden verhuurd aan 
huishoudens met een inkomen tot € 33.000. in een hoorzitting in de tweede Kamer is gewezen 
op het verschil tussen de inkomensgrens van € 33.000 in de tijdelijke regeling en de in het 
regeerakkoord genoemde € 43.000 als inkomensgrens, waarvoor geldt dat huren met maximaal het 
inflatiepercentage mogen stijgen. dit kan ertoe leiden dat huishoudens in de tussencategorie niet 
meer verhuizen met ernstige belemmering van de doorstroming als gevolg.

in het zicht van de invoering per 1 januari 2011 heeft het WsW intensief contact gehad met het 
ministerie, enerzijds voor nadere toelichting op de lijst van borgbare activiteiten (maatschappelijk 
vastgoed) en anderzijds over de invoeringsproblematiek rond de herfinanciering. Vlak voor het einde 
van het kalenderjaar zijn met het ministerie praktische werkafspraken gemaakt: het WsW maakt 
op basis van dVi 2010 een analyse van het vastgoed op de corporatiebalans. op basis daarvan 
kan worden bepaald welk deel van de herfinanciering onder WsW-borging mogelijk is. een andere 
werkafspraak is dat het WsW bij eventuele liquiditeitsproblemen van corporaties, als gevolg van de 
herfinancieringsregels, in samenspraak met de achtervangers een oplossing biedt.
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Als gevolg van de nieuwe regels is het niet meer toegestaan dat in combinatieprojecten commercieel vastgoed 
wordt meegefinancierd. de zogeheten 1/3 – 2/3 regel is afgeschaft, met een belemmerend effect op met name 
herstructureringsprojecten.

daarnaast heeft het WsW overleg gevoerd met ministeries (BZK/WWi), Aedes, CFV, Vng en andere 
stakeholders over een mogelijke invulling van de vereiste administratieve scheiding op basis van de te wijzigen 
Woningwet. onderwerp van gesprek waren de condities waaronder de benodigde commerciële financiering 
kan worden verkregen en wat de consequenties hiervan zijn voor de bedrijfsvoering van corporaties.

in 2011 zal het overleg met de stakeholders worden voortgezet. de verwachting is dat minister donner in de 
loop van 2011 de tweede Kamer zal informeren over zijn visie op de invulling van de herzieningswet.

regeerakkoord
eind september kwam het kabinet rutte tot stand. tijdens de verkiezingen voor de tweede Kamer was 
de woningmarkt prominent in beeld. in de aanloop naar de verkiezingen publiceerden onder meer het 
Centraal plan Bureau (CpB) en de sociaal-economische raad (ser) rapporten over de subsidiëring van de 
woningmarkt. niet alleen de hypotheekrenteaftrek kreeg aandacht, ook de huurprijsregulering waarmee de 
uitnutting van de waarde van huurwoningen wordt beperkt.
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Het nieuwe kabinet van VVd en CdA, met gedoogsteun van de pVV, koos voor 
handhaving van de hypotheekrenteaftrek en van het inflatievolgend huurbeleid 
(voor inkomens tot € 43.000 per jaar). Voor inkomens boven de € 43.000 werd in het 
regeerakkoord een huurstijging tot 5% aangekondigd. Het kabinet stelde wel een 
aanscherping van het taakgebied van corporaties in het vooruitzicht. Volgens het 
regeerakkoord vervullen woningcorporaties op de woningmarkt een rol voor degenen die 
geen toegang hebben tot de koopmarkt. ‘de sociale huursector wordt meer toegespitst 
op degenen die geen alternatieven hebben’. ook de aankondiging van het recht van een 
huurder om zijn woning tegen een redelijke prijs te kopen sluit aan bij het streven van dit 
kabinet om het taakgebied van corporaties te verkleinen.

Het regeerakkoord stond in hoge mate in het teken van de taakstelling van het kabinet 
om aanzienlijke structurele bezuinigingen door te voeren. een nieuwe heffing van € 760 
miljoen werd aangekondigd voor de gehele huursector. proportioneel komt daarvan circa 
€ 600 miljoen voor rekening van de corporaties. de zogeheten Vogelaarheffing, die al 
zwaar onder vuur lag, wordt afgeschaft. in november werd de heffing voor 2008 en 2009 
door de rechter ongeldig verklaard.

Het WsW heeft in de aanloop naar de verkiezingen geprobeerd de kennis bij 
beleidsmakers te vergroten. Het WsW heeft opdrachten verstrekt voor diverse 
onderzoeken, onder meer naar de verdiencapaciteit van het corporatiebezit. 
de informatie is gebruikt om de dialoog aan te gaan met vertegenwoordigers 
van verschillende ministeries en politieke partijen. Het WsW heeft gepleit voor 
een ‘cocktailaanpak’: een mix van samenvallende maatregelen waardoor de 
financierbaarheid gewaarborgd blijft. Zo’n mix kan bestaan uit verruiming van het 
huurbeleid, verlaging van de bedrijfslasten, herziening van onderhoudsuitgaven 
en verhoging van de verkoopopbrengst. op basis van deze mix heeft het WsW 
ervoor gewaarschuwd dat een te krappe kasstroom corporaties kan noodzaken om 
investeringen extra te schrappen of op zijn minst uit te stellen.
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externe communicatie  
en overleg

overleg
Overleg met de belangrijkste stakeholders
in 2010 heeft het WsW, zoals gebruikelijk, frequent overleg gevoerd met zijn stakeholders:
deelnemers
n ministerie van VroM (nu Ministerie van Binnenlandse Zaken) en de Vereniging
 nederlandse gemeenten (Vng), de zgn. ‘achtervangers’
n wethouders van de gemeenten met meer dan 100.000 inwoners
n Aedes
n Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV)
n ministerie van Financiën
n woordvoerders tweede Kamer
n Woonbond.

Deelnemersraad
de deelnemersraad, die het bestuur van het WsW gevraagd en ongevraagd van advies dient, is in 
2010 driemaal bijeengeweest. onderwerpen waarover is gesproken:
n staatssteun
n ontwikkelingen kapitaalmarkt
n nieuwe financieringsproducten
n derivaten
n verkiezingen / regeerakkoord.

de deelnemersraad is expliciet gevraagd het bestuur te adviseren over een verder onderzoek naar 
de mogelijkheid om de borgstelling om te zetten in een garantie. de deelnemersraad adviseerde 
positief. ook is de raad om advies gevraagd over beleidsmogelijkheden voor de financiering van 
niet-dAeB-activiteiten.

Achtervangers VROM en VNG
naast het reguliere bestuurlijk overleg met het ministerie van VroM en vertegenwoordigers van 
de Vng, heeft het WsW met beide partijen ook meermalen aanvullend overleg gevoerd. er is onder 
meer gesproken over staatssteun, de stand van zaken op de kapitaalmarkt, de financiële positie van 
corporaties en nieuwe financieringsinstrumenten zoals european Medium term notes (eMtn).
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Aedes
er heeft veelvuldig overleg plaatsgevonden met Aedes, enkele malen ook op directieniveau. niet alleen het 
staatssteundossier, ook de verkiezingen voor de tweede Kamer en de daaropvolgende informatie waren 
aanleiding voor frequent overleg waarbij onder meer analyses over de financiële positie van corporaties 
werden gedeeld.

Tweede Kamer
er heeft een kennismaking plaatsgevonden met de woordvoerders ’wonen’ van de nieuwe tweede Kamer. Het 
WsW heeft deelgenomen aan een hoorzitting over de effecten van de tijdelijke regeling over staatssteun.

Bijeenkomsten met wethouders
in 2010 is actief werk gemaakt van het relatiemanagement met gemeenten, door middel van een stand op het 
Vng-congres en bijeenkomsten met wethouders in zes verschillende provincies in november 2010. tijdens deze 
bijeenkomsten, waarvoor alle wethouders wonen en financiën werden uitgenodigd, zijn de staatssteunregeling, 
de financiële positie van corporaties en het nieuwe regeerakkoord besproken. de wethouders hebben positief 
gereageerd op de bijeenkomsten en aangegeven het van belang te vinden dat het WsW hun actief informeert 
en bijdraagt aan de discussie over de financiering van corporaties. 

Communicatiemiddelen WsW

Huisstijl
in november 2010 is, gelijktijdig met de verhuizing van Huizen naar Hilversum, een nieuwe huisstijl voor het 
WsW geïntroduceerd. de nieuwe corporate identity sluit beter aan bij het huidige WsW en zijn positie binnen 
de sector. de huisstijl combineert een passende zakelijke uitstraling met een maatschappelijk accent. Het 
krachtige nieuwe logo draagt bij aan een stevige reputatie.
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Website
Als gevolg van de huisstijlverandering is niet alleen het uiterlijk van de website aangepast, maar is 
deze geheel vernieuwd. de WsW-website geeft nu ook uiting aan de maatschappelijke betekenis 
van het WsW en is geschikt gemaakt voor het aanbieden van video-content. de bezoeker kan 
zich bovendien abonneren op informatie volgens een zelf ingesteld zoekprofiel, waarna bij nieuwe 
informatie automatisch een e-mailnotificatie ontvangt. een digitale nieuwsbrief is eveneens 
geïntegreerd in de website.

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 eerder vermelde 
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.

Externe publicatie
op basis van de gegevensopvragen dpi en dVi heeft het WsW onder meer de trendrapportage 
samengesteld.

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 2010 
acht edities verschenen.
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interne organisatie

Informatiebeheer
de it-omgeving van het WsW is volledig gebaseerd op ‘Cloud computing’. Via een beveiligde 
verbindingen kunnen de WsW-medewerkers gebruik maken van de informatiesystemen. Alle 
informatiesystemen van het WsW worden gehosted in een geavanceerd datacenter dat Co2 
neutraal is. Het team informatiebeheer voert het functioneel beheer over de it-omgeving. 
Met leveranciers zijn afspraken gemaakt over de beschikbaarheid van de verschillende 
informatiesystemen. Met de leveranciers wordt periodiek overleg gevoerd over de geleverde 
prestaties. de afgelopen periode is er een beperkt aantal incidenten geweest. deze hadden 
voornamelijk te maken met de verouderde infrastructuur in het oude pand in Huizen. inmiddels 
beschikt het WsW over een up-to-date it-infrastructuur.

de interne beheersing van de it-omgeving is belangrijk. net als in eerdere jaren heeft pWC in 2010 
een controle uitgevoerd in het kader van de jaarrekening. de interne beheersing van de it-omgeving 
wordt ‘boven de norm’ gewaardeerd. er zijn geen bijzondere aanbevelingen. in 2010 is geïnvesteerd 
in de beschrijving van processen en de aanwezige beheersings-maatregelen en de uitwerking 
hiervan in een procesbeschrijvingstool. ook dit procesbeheer wordt als dienst afgenomen.

in 2010 is informatiebeheer betrokken geweest bij een aantal projecten. een belangrijk project was 
het implementeren van een it-infrastructuur die het nieuwe kantoorconcept optimaal ondersteunt. 
in 2010 zijn de werkplekken en de multifunctionele printers vervangen. de telefonie is geheel 
vernieuwd en wordt ook als hosted dienst afgenomen. Verder is in het nieuwe pand een narrow 
casting infrastructuur gerealiseerd waardoor medewerkers altijd over relevante informatie kunnen 
beschikken. door deze vernieuwingen is een aantal kostenbesparingen gerealiseerd. Verder heeft 
het team de belangrijke aanpassingen gerealiseerd in het de geautomatiseerde ondersteuning van 
het risicomonitoringsproces. ook is het management informatie systeem verder uitgebreid met 
relevante informatie over onze deelnemers.

in 2010 is het informatiesysteem dat wordt gebruikt voor het versturen van facturen met betrekking 
tot de borgstellingsvergoeding klaargemaakt voor de toekomst. Vanaf april 2011 zullen facturen 
ieder kwartaal digitaal worden verstuurd. ook zijn voorbereidingen getroffen om het proces van 
het verwerken van de inkomende facturen te digitaliseren. tot slot is een omvangrijke en complexe 
operatie uitgevoerd om de software en hardware met betrekking tot het digitaal dossier en 
het Workflow systeem te vernieuwen. Hier zijn door de leveranciers behoorlijke inspanningen 
gerealiseerd.
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Medewerkersbelevingsonderzoek (MBO)
in 2010 heeft er geen MBo plaatsgevonden, maar wel twee deelonderzoeken: iCt dienstverlening en 
het facilitaire dienstenniveau. Het deelonderzoek van iCt heeft geleid tot een nadere invulling van het 
opleidingsprogramma van 2011. in 2011 zal er een volledig MBo-onderzoek plaatsvinden, waarbij de nieuwe 
huisvesting een belangrijk onderdeel wordt. 

Project Herhuisvesting
eind 2010 is het WsW verhuisd naar een nieuwe locatie op het Arenapark te Hilversum. dit nieuwe pand wordt 
gehuurd. Het pand in Huizen was in eigendom en is per 1 december verkocht. Hiermee komt een einde aan 
een periode van 20 jaar waarin het pand Borgstede i en ii te Huizen aan alle centrale organisaties die t.b.v. de 
sector volkshuisvesting werkzaam zijn c.q. waren onderdak heeft geboden. dit betreft AsW/spW, CFV, BW, 
CgW, FsoW, nrV en WsW. 

duurzaamheid was een belangrijke eis bij de keuze voor zowel locatie als het gebouw. daarom is de keuze 
gevallen op een leegstaand pand waarvan de eigenaar bereid was het te renoveren tot een energie zuinig 
kantoorpand met een ‘groen’ energielabel C. Bij de inrichting zijn zoveel mogelijk duurzame materialen en 
systemen gebruikt waarmee er activiteitgebaseerde werkplekken zijn gecreëerd, waaruit de medewerker zelf 
een keuze kan maken. Het nieuwe werken was hierbij het uitgangspunt. Hiermee heeft het WsW een up-to-
date werkomgeving voor zijn eigen medewerkers gecreëerd waarbij ontmoeting en het optimaal faciliteren van 
de bedrijfsprocessen op een kwalitatief hoogwaardig niveau zijn vormgegeven. Het pand is op 10 februari 2011 
officieel door de burgemeester van Hilversum de heer e.C. Bakker geopend. 

organisatiestructuur
er heeft geen organisatiewijziging plaatsgevonden.
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Werving en selectie vaste formatie
in 2010 zijn er twee nieuwe medewerkers begonnen: een beleidsjurist en een medewerker Backoffice.

Trainee- en MD-pool
in 2010 zijn via de trainee- en Md-pool twee medewerkers doorgegroeid naar een vaste formatie binnen de 
organisatie als relatiemanager en beleidsmanager. en zijn er nieuwe plekken gecreëerd voor nieuwe Md’ers.

Uitstroom
in 2010 zijn drie medewerkers uit dienst gegaan: Medewerker p&o administratie, Manager p&oo (personeel 
organisatie & ontwikkeling) en een investment relation Manager. per 31 december 2010 had het WsW  
44 medewerkers (38,35 fte) in dienst. er waren vacatures bij Accounts & investor relations, Beleid en 
Juridische Zaken. deze vacatures worden in de eerste maanden van 2011 ingevuld. 

Organigram per 31 december 2010 (volgens formatieplan:, 38,35 fte)

Interne communicatie
in 2010 is de nodige aandacht besteed aan de interne communicatie. Veranderingen zoals de herhuisvesting 
van het WsW vroegen de nodige aandacht. de nieuwe locatie en inrichting is in beeld gebracht in woord en 
beeld, maar ook bezocht met een informele borrel. Medewerkers konden op die manier vast sfeer proeven op 
de nieuwe werkplek.

Met de verhuizing is ook een nieuw communicatiemiddel geïntroduceerd: narrow casting. Met behulp van 
gerichte beelden en korte teksten draagt dit systeem bij aan het intern uitdragen van de identiteit van het 
WsW.

Via de gebruikelijke kanalen Management nieuws, WsW intern, de knipselkrant en de mededelingen en 
notulen van de ondernemingsraad wordt op gestructureerde wijze informatie via intranet aangeboden. 
daarnaast is er een nieuwsrubriek en ruimte voor informatieve mededelingen. 

Directie

Kwaliteits-
ontwikkeling

Personeel & 
Organisatie

Ontwikkeling
Control

Accounts & Investor Relations Beleid & Juridische Zaken Risicomanagement & Backo�ce
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Arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden
Employabilitybeleid
Van de negen medewerkers die in 2010 ouder dan 55 jaar waren, zijn er twee medewerkers. die gebruik maken 
van de mogelijkheid om het loopbaanontwikkelingsbudget in te zetten om minder uren te werken.

Opleidingen
Het WsW maakt jaarlijks een respectabel opleidingsbudget vrij van 4% van de bruto loonsom van de 
organisatie. in 2010 is het opleidingsbudget van € 100.000,- in zijn geheel benut met vakinhoudelijke kennis en 
daarnaast voor het leiderschaps- en trainingstraject procesmatig werken.

Arbo
Alle BHV’ers hebben deelgenomen aan de opfriscursussen BHV, eHBo en Aed (automatische externe 
defibrillator). de jaarlijkse ontruimingsoefening is uitgevoerd en door de brandweer positief beoordeeld. de 
vertrouwenspersoon heeft in 2010 geen meldingen ontvangen.
op basis van het definitieve inrichtingsontwerp is een voorlopig ri&e gemaakt voor het nieuwe kantoorpand. 

Ziekteverzuim
Het gemiddelde ziekteverzuim is gestegen naar 3,4% (2009: 3,04%). de gemiddelde verzuimfrequentie over 
2010 bedroeg 1,65, de gemiddelde verzuimduur 7,3 dagen. enkele langdurig arbeidsongeschikte medewerkers 
hadden hierin het grootste aandeel. 

Verzuimpercentage in 2009 en 2010 per kwartaal

2010 2009

1e kwartaal 3,60 % 5,0 %

2e kwartaal 2,70 % 2,17 %

3e kwartaal 2,21 % 0,85 %

4e kwartaal 5,13 % 4,58 %

gemiddeld 3,44 % 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 formele- en informele informatie 
uitgewisseld. de herhuisvesting van het WsW was een vast agendapunt op de overlegvergadering. in 2010 
zijn er zes gewijzigde personeelsregelingen ter instemming voorgelegd aan de ondernemingsraad en akkoord 
bevonden. dit betreft:
n regeling functiegebonden kostenvergoedingen en verstrekkingen (tekstueel)
n regeling beoordelingssysteem WsW (tekstueel)
n leaseregeling (winterbanden)
n beroepsprocedure beoordelingssysteem
n exitgesprekken
n overeenkomst vergoedingen en verstrekkingen.

de ondernemingsraad is door de raad van Commissarissen op de hoogte gesteld van het verschil van inzicht 
over de wijze van samenwerken met de controller.
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risicoprofiel en iCs

Het WsW heeft de afgelopen jaren veel aandacht besteed aan de opzet, implementatie en continue 
werking van zijn beheersmaatregelen. in 2010 is een volgende stap gezet met de verankering van 
deze beheersmaatregelen in de dagelijkse praktijk. de rapportage over de voortgang van dit proces 
is gebaseerd op het op pagina 57 afgebeelde risicobeheersingskader.

Het risicobeheersingskader is gericht op het realiseren van de missie en de bijbehorende 
doelstellingen van het WsW:
n uitbreiding van het financieringsaanbod in de sector om de beschikbaarheid van
 (her)financiering te kunnen blijven garanderen.
n uitvoering van adequaat risicomanagement ter voorkoming van aanspraken op de
 afgegeven borgstellingen.
n uitvoering van adequaat vermogensbeheer om aanwezige risicobuffers op peil te houden
 en verantwoord te laten groeien.
n uitvoering van effectieve en efficiënte processen ten aanzien van:
n it-activiteiten
n relatiebeheer
n lening- en achtervangadministraties.

daarnaast levert het WsW een belangrijke bijdrage aan de discussie over het overheidsbeleid ten 
aanzien van de nederlandse volkshuisvesting, zoals de eu-beschikking over staatssteun van 15 
december 2009. 

risicocategorieën
Bij het nastreven van zijn doelstellingen loopt het WsW verschillende soorten risico’s:
n strategische risico
n kredietrisico
n beleggingsrisico
n operationeel risico.

Het WsW bedient zich van 9 bedrijfsprocessen om zijn doelstellingen te bereiken. deze processen 
zijn in feite activiteiten om de verschillende risico’s te mitigeren. Het bestuur van het WsW ziet toe 
op naleving van deze processen en onderneemt waar nodig actie om de uitvoering te verbeteren, of 
de processen bij te sturen, om de doelstellingen nog effectiever en efficiënter te kunnen bereiken.
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over de voortgang van de processen is het afgelopen jaar periodiek gerapporteerd. Wij beschrijven hierna per 
risicocategorie kort de ontwikkelingen in 2010.

Strategisch risico
in 2010 heeft het toenmalige ministerie van Wonen, Wijken en integratie (WWi, thans geïntegreerd in het 
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties) een interim regeling opgesteld naar aanleiding van 
de eu-beschikking van 15 december 2009 die de borgstelling van het WsW aanmerkt als staatssteun. deze 
regeling loopt vooruit op de herziening van de Woonwet. er is vanuit het WsW intensief contact geweest met 
overheidsinstanties als WWi en de Vng, maar ook met andere belanghebbenden zoals het CFV en Aedes, om 
de gevolgen van de nieuwe wet- en regelgeving te kunnen overzien en hiervoor maatregelen te nemen.

na het aantreden van de nieuwe regering heeft het WsW, aan de hand van kasstroomanalyses op 
sectorniveau, de gevolgen van de kabinetsplannen in kaart gebracht. Wij zijn bezorgd over de samenloop van 
de voorgestelde maatregelen en de economische ontwikkelingen, waardoor de verkopen kunnen stagneren. dit 
kan de liquiditeitskrapte bij woningcorporaties versterken en een verdere daling veroorzaken van de interest 
coverage ratio (iCr) en debt service coverage ratio (dsCr). We hebben deze bevindingen gedeeld met andere 
belanghebbenden om de gevolgen voor de financierbaarheid van de sector inzichtelijk te maken. Zo zorgen we 
er als WsW voor dat de belangen van de sector vanuit financieringsoptiek helder zijn. daarnaast laten we de 
sector zien welke instrumenten ingezet kunnen worden om de financierbaarheid te blijven garanderen. 

Kredietrisico
Het WsW is in 2010 gestart met de herziene integrale kredietwaardigheidsbeoordeling van alle deelnemende 
corporaties. Zoals eerder uiteengezet, vindt deze beoordeling sinds 2010 het gehele jaar door plaats op basis 
van de prognose- (dpi) en verantwoordingsinformatie (dVi) die de corporaties jaarlijks aanleveren. dit biedt 
meer tijd voor individuele beoordeling van corporaties, waardoor het WsW nog beter is staat is risico’s waar te 
nemen en passende maatregelen te treffen om mogelijke aanspraken op de borg te minimaliseren. Het gebruik 
van nieuwe methodieken voor risico- en scenarioanalyse en vergaande functiescheiding tussen account- en 
risicomanagement hebben hieraan bijgedragen.
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Beleggingsrisico
de gevolgen van de fluctuaties op de financiële markten voor het beleggingsresultaat en de risicovoorziening 
van het WsW, zijn adequaat beheerst door te werken binnen de kaders van het beleggingsstatuut. de 
vermogensbeheerder heeft periodiek gerapporteerd over de ontwikkelingen in de portefeuille. Het WsW heeft 
Barclays Capital euro als volgt als benchmark gesteld: 50% Barclays Capital euro Aggregate AAA index en 
50% Barclays Capital euro Aggregate AA index. ten opzichte van deze benchmark is een rendement van min 
0,65% gerealiseerd.

Operationeel risico
Het WsW heeft zijn processen zorgvuldig ingericht. er zijn ‘key controls’ gedefinieerd om te zorgen dat ze 
ook effectief en efficiënt worden uitgevoerd. in 2010 is besloten de procesbeschrijvingen en bijbehorende ‘key 
controls’ samen onder te brengen in één procesbeheersingsinstrument, de Mavin rules 2008 Business process 
Management software. Hiermee kan de voortgang van processtappen nog beter worden beheerst en is zo 
nodig de flexibiliteit aanwezig om processen aan te passen aan veranderende omstandigheden.

Afgezien van de invoering van de Mavin-applicatie voert het WsW doorlopend ook self assessments uit. deze 
bevestigen veelal de juiste uitvoering van processen. Worden afwijkingen geconstateerd, dan vindt hiervan 
rapportage plaats om de uitvoering aan te scherpen of verbeteringen in de beheersmaatregelen door te 
voeren.

Zoals gebruikelijk heeft de externe accountant, pricewaterhouseCoopers (pwC), de ‘business process control 
diagrams’ (BpCd’s) en de hierin opgenomen controls gebruikt bij zijn controlewerkzaamheden. de accountant 
concludeert dat de interne beheersing van goed niveau is, gelet op aard en omvang van de organisatie. 
uit de ingezette verbetertrajecten voor de interne beheersing en de uitwerking van de reorganisatie in 
november 2009, maakt de accountant op dat het WsW hieraan voldoende belang hecht. de scheiding tussen 
risicomanagement en accountmanagement heeft volgens pwC bijgedragen aan een betere beheersing, een 
hogere kwaliteit en een verdiepingsslag op de individuele dossiers.
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Jaarrekening 2010
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Balans per 31 december 2010
(na resultaatbestemming)

Activa ref 31 december 2010 31 december 2009

€ € € €

Vaste activa

Materiële vaste activa 4.

Bedrijfs gebouw en, -terreinen en verbouw ingen 928.739 159.221

Automatisering 859.952 982.157

inventaris 319.707 2.622

2.108.398 1.144.000

Financiële vaste activa 5. 464.717.833 462.350.702

Vlottende activa

Vorderingen 6.

Handelsdebiteuren 7. 2.673.325 1.722.674

Belastingen en premies sociale verzekeringen 8. 258.265 116.043

overige vorderingen 9. 881.700 877.355

overlopende activa 10. 9.791.824 9.461.548

13.605.114 12.177.620

Liquide middelen 11. 2.817.146 543.670

483.248.491 476.215.992

passiva ref 31 december 2010 31 december 2009

€ € € €

Eigen vermogen 12.

Algemene reserve 7.500.000 7.500.000

reserve koersver schillen 2.940.090 11.161.000

Borg stellings reserve 471.980.644 457.058.281

482.420.734 475.719.281

Langlopende schulden 13.

Financiële leaseverplichtingen 37.554 0

Kortlopende schulden 14.

Financiële leaseverplichtingen 28.165 0

schulden aan leveranciers en handelskredieten 600.490 273.046

Belastingen en premies sociale verzekeringen 15. 821 86.370

overlopende passiva 16. 160.727 137.295

790.203 496.711

483.248.491 476.215.992 
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Winst-en-verliesrekening over 2010

ref. 2010 2009

€ € € €

Opbrengsten disagio en 
borgstellingsvergoeding

18. 8.541.403 6.975.092

overige opbrengsten 19. 629.408 7.200

Som der bedrijfsopbrengsten 9.170.811 6.982.292

lonen en salarissen 20. 4.305.878 4.214.566

sociale lasten 294.746 328.232

pensioen lasten 387.888 355.570

Afschrijvingen op materiële vaste activa 21. 703.944 616.618

overige bedrijfskosten 22. 3.196.006 3.866.053

Som der bedrijfslasten 8.888.462 9.381.039

Bedrijfsresultaat 282.349 (2.398.747)

Koersresultaat beleggingen 24. (13.521.347) 6.739.972

rentebaten beleggingen 25. 19.940.451 19.300.056

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 
vóór belastingen

6.701.453 23.641.281

Belastingen 0 0

Resultaat na belastingen 6.701.453 23.641.281
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Kasstroomoverzicht over 2010
ref. 2010 2009

€ € € € 

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 282.349 (2.398.747)

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen op immateriële en materiële 
vaste activa

703.944 616.618

703.944 616.618

Verandering in werkkapitaal:

Vorderingen (1.427.494) (876.064)

Kortlopende schulden (exclusief bankkrediet) 293.492 (609.918)

(1.134.002) (1.485.982)

Kasstroom uit bedrijfsoperaties (147.709) (3.268.111)

ontvangen interest 25. 19.940.451 19.300.056

Koersresultaat beleggingen 24. (13.521.347) 6.739.972

6.419.104 26.040.028

Kasstroom uit operationele activiteiten 6.271.395 22.771.917

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

investeringen materiële vaste activa 4. (2.594.108) (651.728)

investeringen in financiële vaste activa 5. (2.367.131) (22.479.244)

desinvesteringen materiële vaste activa 4. 925.766 72

Kasstroom uit investeringsactiviteiten (4.035.473) (23.130.900)

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

toename langlopende schulden 37.554 0

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 37.554 0

Mutatie geldmiddelen 11. 2.273.476 (358.983)

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:

stand per 1 januari 543.670 902.653

Mutatie boekjaar 2.273.476 (358.983)

stand per 31 december 2.817.146 543.670
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toelichting op de balans en 
winst-en-verliesrekening
1. Algemene toelichting
1.1 Activiteiten
de activiteiten van stichting Waarborgfonds sociale Woningbouw, statutair gevestigd te Huizen, bestaan 
voornamelijk uit het geven van 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.

1.2. Vestigingsadres
stichting Waarborgfonds sociale Woningbouw is feitelijk gevestigd op Marathon 6, 1213 pK te Hilversum.

1.3. 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.

1.4. Toelichting op het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. de geldmiddelen in het kasstroomoverzicht 
bestaan uit de liquide middelen. Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen een geschatte 
gemiddelde koers. Koersverschillen op geldmiddelen worden afzonderlijk in het kasstroomoverzicht getoond. 
ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen 
onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom 
uit financieringsactiviteiten. de verkrijgingsprijs van de verworven groepsmaatschappij is opgenomen 
onder de kasstroom uit investeringsactiviteiten, voor zover betaling in geld heeft plaatsgevonden. de 
geldmiddelen die in de verworven groepsmaatschappij aanwezig zijn, zijn op de aankoopprijs in mindering 
gebracht. transacties waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder inan 
leasing, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. de betaling van de leasetermijnen uit hoofde van 
het financiële-leasingcontract zijn voor het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als een uitgave uit 
financieringsactiviteiten aangemerkt en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de interest als een uitgave 
uit operationele activiteiten.

1.5. Schattingen
om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat de 
directie van stichting Waarborgfonds sociale Woningbouw zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en 
dat de directie schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. 
indien het voor het geven van het in art. 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze 
oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de 
betreffende jaarrekeningposten.
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2. grondslagen voor waardering van activa en passiva
2.1. Algemeen
de jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van titel 9 Boek 2 BW en de 
stellige uitspraken van de richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door de raad voor de 
Jaarverslaggeving. de jaarrekening is opgesteld in euro’s. 
 
Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs 
of de actuele waarde. indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen 
de verkrijgingsprijs. in de balans, de winst-en-verliesrekening en het kasstroomoverzicht zijn referenties 
opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.

2.2. Vergelijking met voorgaand jaar
de gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het 
voorgaande jaar.

2.3. Materiële vaste activa
Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of 
vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de geschatte toekomstige gebruiksduur. 
er wordt rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht. 
Voor de vaststelling of voor een materieel vast actief sprake is van een bijzondere waardevermindering wordt 
verwezen naar paragraaf 2.5. de vervaardigingsprijs bestaat uit de aanschaffingskosten van grond- en 
hulpstoffen en kosten die rechtstreeks toerekenbaar zijn aan de vervaardiging inclusief installatiekosten. 
 
uitgaven gemaakt voor de productie van identificeerbare en unieke softwareproducten 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. 

Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is een voorziening voor groot 
onderhoud gevormd. de toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag van 
het onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden van groot onderhoud verloopt.

2.4. Financiële vaste activa

2.4.1. eFFeCten

de onder de financiële vaste activa opgenomen effecten maken onderdeel uit van de handelsportefeuille 
en worden gewaardeerd tegen de reële waarde, zijnde de op balansdatum geldende beurswaarde. 
Waardeveranderingen (gerealiseerd en ongerealiseerd) worden rechtstreeks in de winst- en-verliesverrekening 
verwerkt.

2.5. BiJZondere WAArdeVerMinderingen VAn VAste ACtiVA

de vennootschap beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een 
bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de 
realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het 
individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid 
waartoe het actief behoort. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een 
actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde 
en de bedrijfswaarde. 
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de opbrengstwaarde is bepaald met behulp van de actieve markt. Voor de bepaling van de bedrijfswaarde is 
voor de contantmaking van de kasstromen een disconteringsvoet gehanteerd. een bijzondere-waarde-
verminderingsverlies wordt direct als een last verwerkt in de winst-en-verliesrekening. indien wordt vastgesteld 
dat een bijzondere waardevermindering die in het verleden verantwoord is, niet meer bestaat of is afgenomen, 
dan wordt de toegenomen boekwaarde van de desbetreffende activa niet hoger gesteld dan de boekwaarde 
die bepaald zou zijn indien geen bijzondere waardevermindering voor het actief zou zijn verantwoord. 
 
ook voor financiële instrumenten beoordeelt de vennootschap op iedere balansdatum of er objectieve 
aanwijzingen zijn voor bijzondere waardeverminderingen van een financieel actief of een groep van financiële 
activa. Bij aanwezigheid van objectieve aanwijzingen voor bijzondere waardeverminderingen bepaalt de 
vennootschap de omvang van het verlies uit hoofde van de bijzondere waardeverminderingen, en verwerkt dit 
direct in de winst-en-verliesrekening.

2.6. Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. 
Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Als de 
ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeenkomen betalingstermijn wordt 
de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden 
er op basis van effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de winst -en-verliesrekening gebracht. 
Voorzieningen wegens ininbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

2.7. Liquide middelen
liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito’s met een looptijd korter dan 
twaalf maanden. rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen 
onder kortlopende schulden. liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

2.8. 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 balansdatum. de mutatie in de ongerealiseerde koersverschillen wordt 
via de resultaatverdeling ten gunste of ten laste van deze reserve gebracht.

2.9. Leasing

2.9.1. FinAnCiële leAsing

de vennootschap leaset een deel van de inventaris; hierbij heeft de vennootschap grotendeels de voor- en 
nadelen verbonden aan de eigendom van deze activa. deze activa worden geactiveerd in de balans bij de 
aanvang van het leasecontract tegen de reële waarde van het actief of de lagere contante waarde van de 
minimale leasetermijnen. de te betalen leasetermijnen worden op annuïtaire wijze verdeeld in een aflossings- 
en een rentecomponent. de leaseverplichtingen worden exclusief de rentecomponent opgenomen onder de 
langlopende schulden. de rentecomponent wordt gedurende de looptijd van het contract verantwoord in de 
winst-en-verliesrekening met een vast rentepercentage over de gemiddelde resterende aflossingscomponent. 
de relevante activa worden afgeschreven over de resterende gebruiksduur of, indien korter, de looptijd van het 
contract.
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2.9.2. operAtionele leAsing

Bij de vennootschap kunnen er leasecontracten bestaan waarbij een groot deel van de voor- en nadelen die 
aan de eigendom verbonden zijn, niet bij de vennootschap ligt. deze leasecontracten worden verantwoord 
als operationele leasing. Verplichtingen uit hoofde van operationele leasing worden, rekening houdend met 
ontvangen vergoedingen van de lessor, op lineaire basis verwerkt in de winst-en-verliesrekening over de 
looptijd van het contract.

3. grondslagen voor bepaling van het resultaat
3.1. Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en 
de kosten en andere lasten over het jaar. de opbrengsten op transacties 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 effecten.

3.2. Opbrengstverantwoording

3.2.1. Verlenen VAn diensten

opbrengsten uit de levering van diensten geschieden naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de 
verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten.

3.3. Opbrengsten disagio en borgstellingsvergoeding
netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten en gerealiseerde projectopbrengsten 
uit hoofde van onderhanden projecten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven 
belastingen.

3.4. Overige opbrengsten

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: 
n voor deelnemers in tariefgroep i, voor het gehele jaar: 0,3%, 0,5% en 0,6% 
n 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.
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oVerige BedriJFsopBrengsten

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.

3.5. Personeelsbeloningen

3.5.1. periodieK BetAAlBAre Beloningen

lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de 
winst-en-verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

3.5.2 pensioenen

stichting Waarborgfonds sociale Woningbouw heeft een toegezegd-pensioenregeling bij het 
bedrijfstakpensioenfonds verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. de over het verslagjaar 
verschuldigde premie wordt als last verantwoord. Mutaties in de pensioenvoorziening worden ook in de 
winst-en-verliesrekening verwerkt. Het bedrag dat als pensioenvoorziening is opgenomen, is de beste 
schatting van de nog niet afgefinancierde bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen 
per balansdatum af te wikkelen.

3.6. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
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 overige opbrengsten.

3.7. Kosten
de kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking 
hebben. dit geldt voor alle kosten van het WsW, onder aftrek van aan derden doorbelaste kosten.

3.8 Financiële baten en lasten

3.8.1. renteBAten en rentelAsten

Waardeveranderingen van de effecten worden rechtstreeks verwerkt in de winst-en-verliesrekening. 
rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet 
van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met 
de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen die als onderdeel van de berekening van de 
effectieve rente worden meegenomen..

3.9. Belastingen
de belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de 
winst-en-verliesrekening, rekening houdend met beschikbare, fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande 
boekjaren (voor zover niet opgenomen in de latente belastingvorderingen) en vrijgestelde winstbestanddelen 
en na bijtelling van niet-aftrekbare kosten. tevens wordt rekening gehouden met wijzigingen die optreden in 
de latente belastingvorderingen en latente belastingschulden uit hoofde van wijzigingen in het te hanteren 
belastingtarief.
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toelichting op de balans
4. Materiële vaste activa
de mutaties in de materiële vaste activa worden als volgt weergegeven: 
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€ € € €

Stand per 1 januari 2010

Verkrijgings prijzen 2.227.943 2.699.506 225.489 5.152.938

Cumu latieve waarde vermin de rin gen en af schrij vin gen (2.068.722) (1.717.349) (222.867) (4.008.938)

Boek waar den 159.221 982.157 2.622 1.144.000

Mutaties

in ves terin gen 1.861.299 407.684 325.125 2.594.108

Aanschaffings waarde des in vest ering en (3.152.698) (465.156) (225.489) (3.843.343)

Afschrijvingen materiële vaste activa (167.024) (529.885) (7.035) (703.944)

Afschrijvingen des in ves te ring en 2.227.941 465.152 224.484 2.917.577

saldo 769.518 (122.205) 317.085 964.398

Stand per 31 december 2010

Verkrijgings prijzen 936.544 2.642.034 325.125 3.903.703

Cumu latieve waarde vermin de rin gen en af schrij vin gen (7.805) (1.782.082) (5.418) (1.795.305)

Boekwaarden 928.739 859.952 319.707 2.108.398

Afschrijvings per cen ta ges 7 - 20 20 - 33 20 - 33

onder de post automatisering is begrepen apparatuur inzake ip-telefonie met een boekwaarde van € 87.143, 
die wordt gefinancierd door middel van financial lease. 

ultimo 2010 betreffen de bedrijfsgebouwen en terreinen de gedane verbouwingen in het pand welke vanaf  
1 september 2010 wordt gehuurd.
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5. Financiële vaste activa
31-12-2010 31-12-2009

€ €

effect en 464.717.833 462.350.702

Het verloop van de effecten kan als volgt worden gespecificeerd:

effect en

€

Stand per 1 januari 2010 462.350.702

Mutatie in ongerealiseerde koersverschillen in de verslagperiode (10.685.404)

gerealiseerde koersverschillen in de verslagperiode (2.835.943)

Aangekochte obligaties, medium term notes en onderhandse leningen 112.922.798

Mutatie door uitloting en verkoop effecten (97.034.320)

Stand per 31 december 2010 464.717.833

samenstelling van de effectenportefeuille per 31 december 2010:

31-12-2010 31-12-2009

€ €

obligaties 464.717.833 462.350.702

de verkrijgingsprijs van de ter beurze genoteerde effecten bedraagt per 31 december 2010 € 461.777.743. 
 
Alle effecten staan ter vrije beschikking van de vennootschap. indeling van de effectenportefeuille per 31 
december 2010:

Indeling naar rating op basis van de beurswaarde van de beleggingen: 

rating Beurswaarde Verdeling in %

€

AAA 226.318.000 48,70

AA 222.042.000 47,78

A 4.089.000 0,88

BBB 12.269.000 2,64
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indeling naar looptijd van de belegging: 

Van/tot in jaren Verdeling in % Benchmark1) Verschil t.o.v. benchmark

0-3 32,68 28,65 4,03

3-5 35,44 22,14 13,3

5-7 9,94 13,06 -/- 3,12

7-10 8,07 16,29  -/- 8,19

10 en hoger 13,86 19,89 -/- 6,03

1) Als benchmark voor de performancemeting van het gevoerde beheer dienen vanaf 2004 de lehman 
AAA- en AA-index, en in 2009 opgevolgd door de Barclays Capital euro Aggregate AAA- en AA-index. de 
performancemeting van de gehanteerde benchmark over de periode 1 januari 2010 tot en met 31 december 
2010 bedraagt 1,92% (2009: 6,01%). de meting van de portefeuille van het WsW over dezelfde periode bedraagt 
1,27% (2009: 5,71%). 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. de 
belegging met rating ‘BBB’ is inmiddels in 2011 conform statuut verkocht. 

6. Vorderingen
Alle vorderingen hebben een resterende looptijd korter dan een jaar. de reële waarde van de vorderingen 
benadert de boekwaarde ervan, gegeven het kortlopende karakter ervan en het feit dat waar nodig 
voorzieningen voor oninbaarheid zijn gevormd.

7. Handelsdebiteuren
31-12-2010 31-12-2009

€ €

disagio getekende leningen met stortingsdatum voor balansdatum en 
borgstellingsvergoeding

2.708.970 1.720.461

doorbelaste kosten aan derden (35.645) 2.213

2.673.325 1.722.674

een voorziening voor oninbare debiteuren is niet noodzakelijk geacht.

8. Belastingen en premies sociale verzekeringen
31-12-2010 31-12-2009

€ €

loonheffingen 7.825 0

pensioenpremies 73.592 109.697

Vennootschapsbelasting 176.848 6.346

258.265 116.043
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9. overige vorderingen
31-12-2010 31-12-2009

€ €

onderhandse lening 881.700 877.355

Het nominale bedrag van de onderhandse lening bedraagt € 1.787.941 (2009: € 1.939.599 ) hierop is een 
voorziening in mindering gebracht ad € 906.241 (2009: € 1.062.244). 
 
de onderhandse lening ziet op een verstrekte lening aan de stichting oZ Borgstede. Als onderpand voor 
de lening gold het pand aan de gooierserf 1 te Huizen. Het pand is inmiddels per 1 december 2010 verkocht 
derhalve is de lening opgenomen onder de kortlopende vorderingen en afgewaardeerd tot het naar verwachting 
inbare deel van de vordering.

10. overlopende activa
31-12-2010 31-12-2009

€ €

diversen 131.253 25.953

overlopende intrest 9.660.571 9.435.595

9.791.824 9.461.548



70

11. liquide middelen
31-12-2010 31-12-2009

€ €

ABn AMro Bank n.V. 103.113 81.392

ing Bank n.V. 806.531 84.478

diverse banken 1.905.828 375.598

Kas 1.674 2.202

2.817.146 543.670

12. eigen vermogen
Algemene 

reserve
reserve 

koersver schillen
Borg stellings-

reserve
Totaal

€ € € €

Stand per 1 januari 2010 7.500.000 11.161.000 457.058.281 475.719.281

Mutaties

Winst bestemming 0 (8.220.910) 14.922.363 6.701.453

Stand per 31 december 2010 7.500.000 2.940.090 471.980.644 482.420.734

de mutatie reserve koersverschillen houdt verband met de herwaardering van de effectenportefeuille zoals is 
opgenomen in de winst-en-verliesrekening. 
 
recent is wederom beoordeeld welke eisen door diverse actoren worden gesteld ten aanzien van de 
borgstellingsverplichtingen en de omvang van de borgstellingsreserve die daaraan gekoppeld zou moeten zijn. 
dit heeft er toe geleid dat er naar wordt gestreefd dat het vermogen van WsW (inclusief het bij deelnemers op 
te vragen kapitaal) gezamenlijk 4,5 percent van het totaalbedrag van de door WsW gegarandeerde leningen 
bedraagt. Aangezien het door de deelnemers aan te houden obligo in beginsel 3,85% van de uitstaande 
leningen bedraagt, werkt WsW ter dekking van de borgstellingsverplichtingen toe naar een vermogen ter 
grootte van 0,65 percent van de gegarandeerde leningen. de huidige hoogte van de borgstellingsreserve 
bedraagt 0,55% (2009: 0,6%).
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13. langlopende schulden

stand per 
31-12-2010 

Aflossings-
verplich ting 

2011

resterende 
looptijd 
> 1 jaar

resterende 
looptijd 
> 5 jaar

€ € € €

Financiële leaseverplichtingen 65.719 28.165 37.554 0

de financiële leaseverplichting houdt verband met de financiering van de aanschaf van ip telefonie, welke is 
opgenomen onder de materiële vaste activa. de financiële leaseverplichting loopt tot 30 april 2013. de rente 
bedraagt 0%. Het geleaste object is in eigendom van de lessor en mag niet zonder toestemming vervreemd en 
er mag geen pandrecht of enig ander beperkt recht op gevestigd worden door de lessee.

14. Kortlopende schulden
de kortlopende schulden hebben alle een resterende looptijd van korter dan een jaar. de reële waarde van de 
kortlopende schulden benadert de boekwaarde vanwege het kortlopende karakter ervan.

15. Belastingen en premies sociale verzekeringen
31-12-2010 31-12-2009

€ €

omzetbelasting 821 1.308

loonheffingen 0 85.062

821 86.370

16. overlopende passiva
31-12-2010 31-12-2009

€ €

nog te betalen kosten 160.727 137.295
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17. niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen
17.1. Ontvangen van nabetaling op verkoop kantoorpand Borgstede
in aanvulling op de basisverkoopprijs van het pand is overeengekomen met de koper dat WsW aanvullend 
een bedrag van € 250.000 ontvangt indien en op het moment dat het bestemmingsplan van het perceel aan de 
huizermaatweg 2 te Huizen is gewijzigd en bestemd is voor ‘woningbouw’ voor tenminste 59 wooneenheden en 
dat dit bestemmingsplan onherroepelijk vaststaat.  
 
daarnaast is overeengekomen dat de nabetaling wordt verhoogd met een bedrag ad € 12.600 voor elke 
woonenheid dat meer dan het genoemde aantal van 59 wordt gerealiseerd tot een maximum van 80 
wooneenheden. indien het aantal wooneenheden dat gerealiseerd gaat worden lager ligt dan 59 zal de 
nabetaling worden verlaagd met € 12.600 per wooneenheid tot een maximum kortingsbedrag dat gelijk is aan 
de nabetaling van € 250.000. de nabetalingsverplichting van de koper eindigt op 1 juli 2015. Het maximale 
bedrag dat derhalve aanvullend nog ontvangen kan worden bedraagt € 514.600. tijdelijke verhuur van het pand 
is toegestaan. indien de koper besluit het gebouw op permanente wijze te verhuren of te gebruiken, en bewust 
besluit de bestemmingsplan en/of procedure te staken of op te schorten, dan vervalt het depot aan het WsW. 
 
indien uit de definitieve taxatie verminderd met de vanaf  leveringsdatum gedane investeringen blijkt dat het 
gebouw meer waard is dan € 1.500.000 dan zal de waardevermeerdering van het verkochte, tot een maximum 
van € 500.000 worden gedeeld met het WsW (op basis van 50%/ 50%).

17.2. (Meerjarige) financiële verplichtingen
de jaarlijkse huurverplichting bedraagt € 0,3 miljoen en heeft betrekking op de huur van het kantoor. de 
totale huurverplichting langer dan 1 jaar bedraagt € 1,8 miljoen waarvan € 0,5 miljoen vervalt na 5 jaar. de 
huurverplichting heeft een looptijd tot 1 oktober 2017.

17.3. Operationele leases
ultimo boekjaar zijn de verplichtingen, totaal € 60.223 uit hoofde van operationele leases van diverse 
(computer)apparatuur als volgt te specificeren:

te betalen: €

Binnen één jaar 13.241

tussen één en vijf jaar 46.982

gedurende het verslagjaar zijn in de winst- en verliesrekening verwerkt:

€

leasebetalingen 5.981

indien in de vermelde leasebetalingen betalingen in verband met overige bestanddelen van de overeenkomst 
zijn inbegrepen, worden de betalingen inclusief deze overige bestanddelen afzonderlijk opgenomen.
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17.4. Belastingplicht
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. uitgangspunt vanuit het WsW 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. inmiddels is een aanslag opgelegd door de belastingdienst over 2008 ter grote van € 4,05 
miljoen. Het WsW heeft hier bezwaar tegen aangetekend. Het WsW acht het bezwaar op deze aanslag 
pleitbaar en derhalve is geen verplichting opgenomen in de balans. 

17.5. Aanspraken wegens borgstelling
WsW-deelnemers hebben naar het WsW een zogeheten obligoverplichting. Hierdoor staan deelnemers 
onderling garant voor elkaar. obligo’s zijn de bedragen die het Waarborgfonds van de als deelnemer bij het 
Waarborgfonds aangesloten instellingen conform de verplichting die op grond van de het reglement van 
deelneming is aangegaan zal invorderen, indien en zodra het risicovermogen het garantieniveau onderschrijdt. 
 
Het garantieniveau bedraagt 0,25% van de som van de schuldrestanten per 31-12 van het laatst verstreken 
kalenderjaar. de hoogte van het obligotarief is vastgesteld op 3,85% over het schuldrestant van de geborgde 
leningen, met uitzondering van het leningtype variabele hoofdsom en voor collegiale financiering. Voor het type 
lening met variabele hoofdsom is bepaald dat over 75% van de maximale hoofdsom obligo is verschuldigd. Voor 
collegiale financieringen is bepaald dat over 1/3 van het schuldrestant obligo is verschuldigd. 
 
Het WsW is in het jaar 2010, evenals in voorgaande jaren, niet aangesproken wegens borgstellingen. ook zijn 
geen mogelijke claims bekend.

17.6. Faciliteringsvolume
Het faciliteringsvolume (het maximale bedrag aan externe financiering voor drie jaar) waarvoor het WsW 
bereid is borg te staan, bedraagt voor de periode 2010-2012 € 27 miljard (2009-2011: € 23,2 miljard). Van het totale 
faciliteringsvolume van € 27 miljard is circa € 15,1 miljard reeds bezwaard en dus opgenomen in het totaal 
geborgd vermogen per 31 december 2010 van € 85,3 miljard (2009: € 75,8 miljard).
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toelichting op de 
winst-en-verliesrekening
18. opbrengsten disagio en borgstellingsvergoeding

2010 2009

€ €

opbrengsten borgstellingsvergoeding 8.210.603 5.427.845

opbrengsten disagio 330.800 1.547.247

8.541.403 6.975.092

Het disagio heeft betrekking op de voor 1 juli 2007 ondertekende borgtochtovereenkomsten, behorende bij 
leningsovereenkomsten met een stortingsdatum in het boekjaar.

19. overige opbrengsten
2010 2009

€ €

opbrengst desinvesteringen materiële vaste activa 626.360 0

overige bedrijfsopbrengsten 3.048 7.200

629.408 7.200

de opbrengst desinvesteringen materiële vaste activa houdt verband met de verkoop van het pand de 
Borgstede en de desinvesteringen van overige materiële vaste activa in verband met de herhuisvesting in 2010. 

de overige bedrijfsopbrengsten 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

20. lonen & salarissen
2010 2009

€ €

Brutolonen en -salarissen 2.369.247 2.199.005

ingehuurd van derden 1.336.797 1.394.022

overige personeelskosten 599.834 621.539

4.305.878 4.214.566
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21. Afschrijvingen op materiële vaste activa
2010 2009

21.1. Afschrijvingen materiële vaste activa € €

Bedrijfsgebouwen, -terreinen en verbouwingen 167.024 162.416

Automatisering 529.885 450.650

inventaris 7.035 3.552

703.944 616.618

22. overige bedrijfskosten
2010 2009

€ €

Huisvestingskosten 579.331 564.732

Algemene kosten 2.523.706 3.204.792

Kosten toezichthoudende en adviserende organen 92.969 96.529

3.196.006 3.866.053

2010 2009

22.1. Huisvestingskosten € €

Huur 328.159 329.000

schoonmaakkosten 85.800 72.389

gas, water en elektra 62.927 54.325

onderhoud gebouwen 31.799 69.142

Verzekeringen 19.998 2.931

Zakelijke belastingen 5.638 5.170

overige huisvestingskosten 45.010 31.775

579.331 564.732



76

2010 2009

22.2. Algemene kosten € €

Kosten automatisering 574.468 450.325

Kosten accountants en adviseurs 536.311 269.284

projectkosten 485.805 1.019.280

Kosten beleggingen 317.484 298.335

Kosten voorlichting en documentatie 213.263 139.291

Kosten rating en in Control-verantwoording 191.822 132.566

Afwaarderen onderhandse lening (155.638) 240.746

overige algemene kosten 360.191 654.965

2.523.706 3.204.792

in de projectkosten van 2010 en 2009 zijn de kosten met betrekking tot de herhuisvesting van het WsW 
opgenomen. in de projectkosten van 2009 waren de projecten Aanpassing datawarehouse en intern 
ratingsysteem opgenomen. Beide projecten zijn afgerond. daarnaast was in deze post de kosten opgenomen 
met betrekking tot het 25-jarig bestaan in 2009.

23. Accountantshonoraria
in het boekjaar zijn de volgende bedragen aan accountantshonoraria ten laste van het resultaat gebracht:

2010 2009

€ €

Controle van de jaarrekening 78.000 61.000

Andere controlewerkzaamheden 0 4.000

Andere niet-controlediensten 16.000 0

94.000 65.000

Bovenstaande honoraria betreffen de werkzaamheden die bij de vennootschap en de in de consolidatie 
betrokken maatschappijen zijn uitgevoerd door accountantsorganisaties en externe accountants zoals 
bedoeld in art. 1, lid 1 Wta (Wet toezicht accountantsorganisaties) en de in rekening gebrachte honoraria van 
het gehele netwerk waartoe de accountantsorganisatie behoort.
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Financiële baten en 
lasten
24. Koersresultaat beleggingen

2010 2009

24.1. Opbrengsten van effecten € €

Verkoopresultaat in het boekjaar (2.835.943) 1.979.000

resultaat door herwaardering effecten (10.685.404) 4.760.972

(13.521.347) 6.739.972

25. rentebaten beleggingen
2010 2009

€ €

effecten 19.785.172 19.265.018

onderhandse lening 150.290 0

rentebaten bank en postbank 4.989 35.038

19.940.451 19.300.056
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overige informatie
26. gemiddeld aantal werknemers
gedurende het jaar 2010 waren 38,4 werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband (2009: 35,4). 
Hiervan waren geen werknemers werkzaam buiten nederland (2009: 0).

27. Bezoldiging bestuurders en commissarissen
de in de personeelskosten opgenomen kosten (bruto salaris inclusief vakantiegeld envariabele beloning) 
van het bestuur van het WsW bedroegen in 2010 € 202.227 (2009: € 198.317). de opgenomen kosten van de 
pensioenpremie van het bestuur bedroeg over 2010 € 40.804.

de in de personeelskosten opgenomen kosten voor de beloning van commissarissen bedroegen€ 67.000  
(2009: € 75.000).

Hilversum, 17 maart 2011
stichting Waarborgfonds sociale Woningbouw

Bestuur/directie Raad van Commissarissen
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overige gegevens
statutaire regeling inzake de winstbestemming
Voorstel winstbestemming
in overeenstemming met de statutaire resultaatbestemming is het resultaat ad € 6.701.453 als volgt verwerkt in 
de jaarrekening:

€

Borgstellingsreserve 14.922.363

reserve koersverschillen (8.220.910)

resultaat na belasting 6.701.453
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: bestuur en Raad van Commissarissen van stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw

Verklaring betreffende de jaarrekening 
Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2010 van stichting Waarborgfonds sociale Woningbouw 
te Hilversum gecontroleerd. deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2010 en de winst-
en-verliesrekening over 2010 en de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde 
grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

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 bestuursverslag, beide in 
overeenstemming met titel 9 Boek 2 van het in nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Het bestuur is 
tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van 
de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

 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, waaronder de nederlandse 
controlestandaarden. dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij 
onze controle zodanig plannen en uitvoeren 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 geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van 
de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de 
jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. 
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Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die 
relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten 
van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. deze risicoinschattingen hebben 
echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van 
de stichting. een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen 
voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door raad van Commissarissen van de stichting 
gemaakte schattingen, 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 om een 
onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel
naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het 
vermogen van Waarborgfonds sociale Woningbouw per 31 december 2010 en van het resultaat over 2010 in 
overeenstemming met titel 9 Boek 2 van het in nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW).

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet 
gestelde eisen

ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BWvermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar 
aanleiding van het onderzoek of het bestuursverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig 
titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn 
toegevoegd. tevens vermelden wij dat het bestuursverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar 
is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.

Amsterdam, 17 maart 2011
pricewaterhouseCoopers Accountants n.V.

g.A.n. turkenburg rA
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liquiditeitsprognose
2011-2015

Het WSW is contractueel verplicht aan het Rijk en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) 
om jaarlijks een liquiditeitsprognose te overleggen voor de komende vijf jaar. Hierna bieden wij u de 
liquiditeitsprognose aan voor de jaren 2011 tot en met 2015.

liquiditeitsprognose 2011-2015
Zekerheidsstructuur
de stichting Waarborgfonds sociale Woningbouw (WsW) is onderdeel van de zekerheidsstructuur 
van de nederlandse volkshuisvesting. deze structuur heeft tot doel zekerheden te bieden aan 
geldgevers die langlopende leningen verstrekken aan toegelaten instellingen, verder te noemen 
‘woningcorporaties’. samengevat bestaat de zekerheidsstructuur uit:
n het eigen vermogen van de woningcorporatie
n de mogelijkheden tot sanering en projectsteun van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV)
n het vermogen van het WsW, inclusief door deelnemers aan te houden obligo’s
n de liquiditeitsgaranties door het rijk en de betrokken gemeenten.

Woningcorporaties kunnen het WsW vragen borg te staan voor de financiering van hun activa, 
die als dienst van algemeen economisch belang (dAeB) kunnen worden gekwalificeerd. door 
een positieve hypotheekverklaring ten gunste van het WsW dienen de activa als onderpand tot 
meerdere zekerheid van het WsW voor de verleende borgstelling. gedurende de contractperiode 
van de lening garandeert het WsW de dienst van de lening van de betreffende financiering. 
daarmee is niet alleen het schuldrestant van de hoofdsom gegarandeerd, maar is tevens het 
eventuele herbeleggingsrisico voor de geldgever afgedekt. 

de achtervangpositie die het rijk en de betrokken gemeente bij het WsW innemen houdt 
een onherroepelijke overeenkomst in tot het verstrekken van renteloze leningen, indien de 
vermogenspositie van het WsW zou dalen onder een vastgelegd minimum ten opzichte van het 
totaal gegarandeerde vermogen. 

op basis van de vermogenspositie van de woningcorporaties, het vermogen van het WsW en de 
achtervang door rijk en gemeenten geniet het WsW de hoogst mogelijke credit rating toegekend 
door Moody’s investors services (Aaa) en standard & poor’s (AAA). de woningcorporatiesector 
heeft een ‘outlook stable’.
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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 de 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 
beoordeling is gebaseerd op een adequaat systeem van risicobeheersing, dat voorziet in een early-warning 
mechaniek ten aanzien van mogelijke ontwikkelingen in de solvabiliteits- en liquiditeitspositie.

Het bestuur van het WsW heeft de volgende richtlijnen en beleidsregels geformuleerd om de 
kredietwaardigheid te beoordelen:
 
n Het zo nodig bediscussiëren van planontwikkelingen en beleidsvoornemens bij de betreffende corporatie.
n er vindt te allen tijde een beoordeling plaats op grond van de financiële positie van de deelnemer, 

beleidsvoornemens in relatie tot de (regionale) woningmarkt en de mate waarin de organisatie adequaat 
reageert op zijn omgeving.

n op grond hiervan kunnen (maatwerk)afspraken worden gemaakt voor de facilitering.
n Zo nodig wordt de deelnemer tussentijds gemonitord op relevante risicoaspecten.
n Jaarlijks zijn een getekende verantwoording van het afgelopen jaar én een prognose voor de komende vijf 

jaar vereist van het bestuur van de corporatie en haar registeraccountant. deze worden (mede) getoetst 
aan de hand van eerder gemaakte (maatwerk)afspraken en andere monitorgegevens die het WsW ter 
beschikking staan.

n op basis van al deze bevindingen ontvangt de corporatie een verklaring van kredietwaardigheid, al of niet 
voorzien van een separate clausule met toelichting. geldgevers en gemeenten kunnen deze desgewenst 
opvragen.

n op grond van het reglement van deelneming kan het bestuur van het WsW afdwingen dat noodzakelijk 
geachte aanpassingen in het corporatiebeleid worden geëffectueerd.

n Het WsW maakt deze werkwijze duidelijk in al zijn uitingen (website, WsW Actueel, mailings 
en voorlichtingsbijeenkomsten), niet alleen naar zijn deelnemers maar ook naar adviseurs, 
accountantskantoren, gemeenten en andere belanghebbenden.
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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. Mogelijke aanspraken 
zijn het WsW ook thans niet bekend. Het risicobeheersingssysteem is zodanig ingericht, en zal naar behoefte 
worden aangepast, om deze ook in de toekomst te voorkomen.

1. Prognose resultaat en vermogensontwikkeling 2011-2015
Bij het opstellen van de prognose, weergegeven in bijlage 1, zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

n volume aan nieuwe borgstelling, inclusief herfinancieringen, € 40,4 miljard
n borgstellingsvergoeding 0,0276% per jaar over het uitstaand volume voor nieuw getekende leningen  

na 1 juli 2007. Het WsW ontvangt deze vergoeding in de regel halverwege het jaar
n toename van het geborgd vermogen van circa € 85 miljard naar circa € 99 miljard
n inflatie van 2% oplopend met een kwart procent per jaar naar 2,5%
n autonome stijging personeelskosten van 1% per jaar
n rendement te beleggen middelen van 4% per jaar, exclusief koersresultaten
n obligopercentage van 3,85% over alle geborgde leningen.

de prognose is opgesteld op basis van de informatie en prognoses van woningcorporaties eind 2009, dus van 
vóór het regeerakkoord en voor invoering van de tijdelijke regeling met betrekking tot staatssteun. de impact 
van het regeerakkoord en de effecten van de nieuwe staatssteunregeling hebben wij dan ook onvoldoende 
kunnen meewegen in de cijfers. 

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

2011 € 87,6 miljard € 3.876 miljoen € 219 miljoen

2012 € 89,3 miljard € 3.964 miljoen € 223 miljoen

2013 € 91,5 miljard € 4.075 miljoen € 229 miljoen

2014 € 95,3 miljard € 4.250 miljoen € 238 miljoen

2015  € 99,1 miljard € 4.427 miljoen € 248 miljoen

Het WsW staat borg voor de 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. 
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Het garantievermogen, in procenten van het totaal aan geborgde leningen (nominaal), ontwikkelt zich de 
komende jaren als volgt:

ultimo garantievermogen

2011 4,42%

2012 4,44%

2013 4,45%

2014 4,46%

2015 4,47%

nadere toelichting
1.1 Geborgd vermogen
Het totaal geborgd vermogen zal van 2011 tot en met 2015 stijgen van circa € 85 miljard naar ongeveer € 99 
miljard. Wij hebben de prognosecijfers van de deelnemers uit het boekjaar 2009 betrokken in onze raming van 
de ontwikkeling van het geborgd vermogen in deze periode. Voor 2011 en 2012 zijn wij uitgegaan van 75% van 
de investeringen die woningcorporaties in 2009 als verwachting aangaven. Voor 2013 en volgende jaren hebben 
wij investeringsniveau van 2012 aangehouden.

Belangrijke gevoeligheden in de ontwikkeling van het geborgd vermogen zijn de komende jaren:
n aantallen te verkopen huurwoningen
n omvang herstructurering
n ontwikkelingen rond de nieuwe Woningwet, inclusief het Besluit Beheer sociale Huursector (BBsH)
n geplande nieuwbouwwoningen
n aandeel interne financiering
n ontwikkelingen rond de vennootschapsbelasting (vpb)
n ontwikkeling kapitaalmarktrente
n structurele effecten bezuinigingsoperaties rijksoverheid
n effecten staatssteunregeling.

de samenstelling van het geborgd vermogen (bedragen x € 1 miljard) is als volgt:

totaal geborgde leningen 2011 2012 2013 2014 2015

Begin van het jaar 85,3 87,6 89,3 91,5 95,3

nieuw te borgen leningen 8,4 7,6 7,6 8,5 8,3

Aflossing leningen -/- 6,1 -/- 5,9 -/- 5,4 -/- 4,7 -/- 4,5

eind van het jaar 87,6 89,3 91,5 95,3 99,1

de verwachting is dat gedurende de prognosejaren € 40,4 miljard aan nieuw WsW-papier wordt uitgegeven, 
waarvan € 26,7 miljard aan herfinancieringen.

1.2 Borgstellingsvergoeding
de hoogte van de opbrengst uit borgstellingsvergoedingen voor de jaren 2011-2015 is berekend op basis van de 
in die jaren nieuw te borgen leningen, en van de geborgde leningen vanaf 1 juli 2007. gerekend is met 0,0276% 
per jaar over het uitstaand volume. de borgstellingsvergoeding voor nieuwe borgstellingen wordt verondersteld 
halverwege het jaar te zijn ontvangen. er is rekening gehouden met leningen aangetrokken na 1 juli 2007 en met 
het aandeel leningen met een variabele hoofdsom, die maximaal voor 75% worden gefactureerd. 
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1.3 Rente beleggingen
in de begroting en meerjarenprognose is alleen de renteopbrengst meegenomen. Het koersresultaat is niet 
in de prognose verwerkt. Als uitgangspunt voor de geprognosticeerde opbrengst geldt de samenstelling van 
de huidige beleggingsportefeuille. daarnaast is voor de herbelegging van middelen voor de jaren 2011-2015 
uitgegaan van een rente van 4%. 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):

2011 2012 2013 2014 2015

resultaat beleggingen  20,1  20,1  21,0  22,1  23,2

1.4 Beheers- en administratiekosten
(bedragen x € 1 miljoen)

2011 2012 2013 2014 2015

personeelskosten  5,5 5,7 5,9 6,1 6,2

Kosten bestuurlijke organen 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Huisvestingskosten 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

projectkosten 0,8 0,7 0,6 0,6 0,6

Algemene kosten 2,6 2,7 2,7 2,8 2,9

Totaal 9,4 9,6 9,7 10,0 10,2

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, informatievoorziening en overige apparaatskosten.

Geprognosticeerde balans
in deze liquiditeitsprognose is als bijlage 2 een geprognosticeerde balans opgenomen per 31 december van de 
jaren 2011-2015. Bij het opstellen van deze balans zijn wij ervan uitgegaan dat de toename van de geldmiddelen 
op lange termijn wordt belegd volgens het beleggingsstatuut van het WsW. Het eigen vermogen stijgt hiermee 
tot circa € 614 miljoen in 2015.
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Voordelig resultaat
om over voldoende garantievermogen te beschikken volgens de maatstaven 
van overheden en geldgevers, moet het WsW een jaarresultaat realiseren 
dat een afspiegeling vormt van de toename van de borgingsactiviteiten. 
Bovendien moet dit resultaat worden behaald tegen zo laag mogelijke kosten 
voor de deelnemers. 

deze liquiditeitsprognose is op 17 maart 2011 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 2011-2015 (x € 1 miljoen)

2011 2012 2013 2014 2015

BAten

Bijdrage deelnemers 9,7  12,5  14,9  17,2  19,4 

resultaat beleggingen  20,1 20,1 21,0 22,1 23,2

Totaal baten 29,8 32,6 35,9 39,3 42,6

lAsten

Beheers- en administratiekosten

personeelskosten 5,5  5,7  5,9  6,1  6,2 

Kosten bestuurlijke organen 0,1  0,1  0,1  0,1  0,1 

Huisvestingskosten 0,4  0,4  0,4  0,4  0,4 

projectkosten 0,8  0,7  0,6  0,6  0,6 

Algemene kosten 2,6  2,7  2,7  2,8  2,9 

Totaal lasten 9,4  9,6  9,7 10,0  10,2 

Jaarresultaat 20,4 23,0 26,2 29,3 32,4

2. ontwikkeling eigen vermogen 2011-2015 (x € 1 miljoen)

Begin van het jaar 482,4 502,8 525,8 552,0 581,3

resultaat 20,4  23,0 26,2 29,3 32,4

Eind van het jaar 502,8 525,8 552,0 581,3 613,7

3. liquiditeitsprognose 2011-2015 (x € 1 miljoen)

ontVAngsten

Bijdrage deelnemers 9,7  12,5  14,9  17,2  19,4 

resultaat beleggingen 20,1 20,1 21,0 22,1 23,3

Totaal ontvangsten 29,8 32,6 35,9 39,3 42,6

uitgAVen

Beheers- en administratiekosten

Totaal lasten 9,4  9,6  9,7  10,0  10,2 

Af: Afschrijvingskosten 0,2  0,2  0,2  0,2  0,2 

Totaal beheers- en administratiekosten 9,2  9,4  9,5  9,8  10,0 

investeringen 0,8  0,8  0,8  0,8  0,8 

Totaal uitgaven 10,0  10,2 10,3  10,6  10,8 

Mutatie in liquiditeit 19,8 22,4 25,6 28,7 31,8
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Bijlage 2 
     
geprognosticeerde balans per 31 december (x € 1 miljoen)

2011 2012 2013 2014 2015

ACtiVA

Vaste activa 1 1 1 1 1

Beleggingen op lange termijn 490 513 540 569 602

Beleggingen op korte termijn,

Vlottende en liquide middelen 13 13 12 12 12

Totaal activa 504 527 553 582 615

Af: schulden op korte termijn 1 1 1 1 1

Eigen vermogen 503 526 552 581 614
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Bijlage 3
     
Vaststelling risico- en garantievermogen 2011-2015

2011 2012 2013 2014 2015

risiCoVerMogen ZoAls gedeFinieerd in de 

ACHterVAngoVereenKoMsten (X € 1 MilJoen)

Waarde van de effecten 503 526 552 581 614

liquide middelen  1  1  1  1  1 

Crediteuren/transitorische passiva - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 

Risicovermogen 503 526 552 581 614

1. geBorgde leningen: (X € 1 MilJArd)

Begin van het jaar  85,3  87,6 89,3 91,5 95,3 

nieuw te borgen leningen  8,4 7,6 7,6 8,5 8,3 

Aflossing leningen - 6,1 - 5,9 - 5,4 - 4,7 - 4,5 

Eind van het jaar  87,6 89,3 91,5 95,3 99,1

2. oBligo’s (X € 1 MilJoen)

Begin van het jaar  3.284  3.373  3.438  3.523  3.668 

nieuw te borgen leningen  325  293  293  325  320 

Aflossing leningen - 236 - 228 - 208 - 179 - 174 

Eind van het jaar  3.373  3.438  3.523  3.669  3.814 

3. gArAntieVerMogen (X € 1 MilJoen)

eigen vermogen 503 526 552 581 614

obligo’s  3.373  3.438  3.523  3.669  3.814 

Totaal garantievermogen 3.876 3.964 4.075 4.250 4.427

4. gArAntieVerMogen in proCenten VAn Het totAAl

 VAn de geBorgde leningen (noMinAAl) 4,42 4,44 4,45 4,46 4,47

5. MiniMuMniVeAu VAn Het gArAntieVerMogen 0,25% VAn 

 Het totAAl VAn de geBorgde leningen (X € 1 MilJoen)  219  223  229  238  248

Komt het garantievermogen onder dit niveau dan zullen de achtervangers renteloze leningen moeten 
verstrekken aan het WsW.



91



92

Colofon

© 2011
Waarborgfonds sociale Woningbouw

Redactie en productiebegeleiding
ronald dunsbergen, communicatieadviseur
gerard post uiterweer

Ontwerp en productie
the KeY Agency, Amsterdam

Druk
Atp digitale Media

Fotografie
the KeY Agency, istockphoto, Hollandse Hoogte: 
david rozing, evelyne Jacq, Bram saeys





Marathon 6
1213 pK Hilversum

waarborgfonds sociale woningbouw

postbus 1964
1200 BZ Hilversum

t 035 528 64 00
F 035 528 64 29

info@wsw.nl
www.wsw.nl


