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 Management samenvatting 

Achtergrond 
Uit de beleidsregels van Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw (“WSW”), welke zijn 
goedgekeurd door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (“BZK”) en de Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten volgt dat het totaal aanwezig risicovermogen van WSW, de 
saneringsheffing en obligo’s (gezamenlijk inbaar kapitaal) in de woningcorporatiesector met een 
waarschijnlijkheid van 99% (vereist kapitaal) voldoende moet zijn om in een periode van 1 jaar de 
mogelijke verliezen van WSW te dekken, zonder de achtervang (het Rijk) te hoeven aanspreken voor 
deze verliezen.  

Momenteel berekent Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw (“WSW”) de hoeveelheid inbaar 
kapitaal op basis van een methodiek waar als statische methodiek aan gerefereerd wordt. In deze 
methodiek is het inbaar kapitaal gefixeerd op basis van cijfers uit 2015, namelijk de som van 50% 
van het toenmalig beschikbare obligo en de ingerekende saneringssteun op dat moment. De statische 
methodiek volstaat volgens WSW echter niet meer. Omdat de financiële situatie van corporaties in 
pessimistische scenario’s verslechtert, zal er in deze scenario’s minder obligo en saneringsheffing 
kunnen worden geïnd dan in de huidige situatie. Dit kan meer of minder zijn dan het gefixeerde bedrag 
van EUR 3,5 miljard. Dat is in de statische methode niet duidelijk. Om die reden heeft het WSW, de 
VNG en de Autoriteit woningcorporaties (Aw - de externe toezichthouder van de corporaties en van 
WSW) een dynamische methodiek ontwikkeld waarmee WSW jaarlijks de inbaarheid van 
saneringsheffing en obligo in verschillende economische scenario’s vast wil stellen. Eén van deze 
scenario’s beschrijft de huidige economische situatie (het “basisscenario”). Daarnaast stelt WSW voor 
om de sturing van het kapitaal in het borgstelsel uit te breiden met een signaalwaarde die gebaseerd 
is op de EBA-stresstest en een aantal gevoeligheidsanalyses te doen. 

BZK heeft met WSW afgesproken de dynamische methodiek en het voorstel van WSW te 
ondersteunen als uit een externe validatie blijkt dat hiermee ten minste aan het genoemde 99%-
zekerheidscriterium voldaan wordt. Dit criterium betreft zoals gezegd de doelstelling dat WSW met 
een waarschijnlijkheid van 99% in 1 jaar verliezen van WSW kan dekken en de achtervang dus niet 
voor verliezen hoeft aan te spreken (99%-zekerheidscriterium). WSW heeft daarnaast aangegeven 
dat gepland is het model (na ingebruikname) verder door te ontwikkelen op basis van nader uit te 
voeren onderzoeken. 
 
Opdrachtformulering 
Het Financial Risk Management team van Deloitte Risk Advisory B.V. (“Deloitte”) is door WSW en BZK 
gevraagd om werkzaamheden te verrichten met betrekking tot de gehanteerde methodiek voor de 
inbaarheid en risicosturing van het risicokapitaal van WSW middels het Model Inbaarheid (“Model”). 
De opdracht is 9 maart 2018 overeengekomen in een opdrachtbrief met kenmerk 18-470_hvl_hd. De 
werkzaamheden zijn erop gericht antwoord te geven op de volgende onderzoeksvragen: 

I. Welke observaties heeft Deloitte bij de sturing van het borgstelsel op basis van het Model? 
II. Welke observaties heeft Deloitte bij de dynamische methodiek, gegeven de doelstellingen 

van het Model? 
III. Is de dynamische methodiek meer toereikend voor de risicobepaling dan de statische 

methodiek, gegeven de doelstellingen van het Model? 
IV. Liggen de methodiek en aannames van het Model in lijn met internationale 

marktstandaarden?1 
V. Welke observaties heeft Deloitte bij de methodiek en aannames van het Model met 

betrekking tot corporaties die reeds in default zijn? 

                                                
1 In afstemming met WSW en BZK zijn de volgende markstandaarden gekozen: Capital Requirements 
Regulation (EU Regulation 575/2013), de Beleidsregels Reikwijdte Uitvoering Depositogarantiestelsel, 
de EBA stresstest en EMIR/ESMA regelgeving voor centrale tegenpartijen. 
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VI. Welke observaties heeft Deloitte bij de keuze dat WSW bij de berekening van het vereiste 
risicokapitaal uit gaat van het geborgde volume, gegeven dat WSW borg staat voor de 
dienst der lening? 

 
Resultaat van de uitgevoerde werkzaamheden 
De statische methodiek houdt geen rekening met de economische omstandigheden waarin WSW het 
kapitaal ophaalt bij de woningcorporaties. In de dynamische methodiek wordt hier meer rekening mee 
gehouden. Hoewel de dynamische methodiek nog in ontwikkeling is (WSW is naar aanleiding van 
opmerkingen en vragen uit de Tweede Kamer sinds 2016 de nieuwe methodiek gaan ontwikkelen), 
kan de huidige opzet van de dynamische methodiek als verbetering beschouwd worden ten opzichte 
van de statische methodiek. De dynamische methodiek is gegeven de doelstellingen van WSW meer 
geschikt voor gebruik dan het statische model. Deloitte beveelt derhalve aan de dynamische 
methodiek, zoals voorgesteld door WSW, te hanteren in plaats van de statische methodiek. Voor de 
berekening van het vereist kapitaal ten behoeve van directe sturing beveelt Deloitte aan om uit te 
gaan van de basissituatie, rekening houdend met de observaties en aanbevelingen in dit rapport. 
Hoewel de dynamische methodiek een verbetering is ten opzichte van de statische methodiek 
observeert Deloitte wel dat de dynamische methodiek nog verder doorontwikkeld dient te worden. Dit 
wordt ook door WSW en BZK beaamd. Deloitte heeft, gegeven de observaties in dit rapport, nog niet 
kunnen constateren dat er voldoende onderbouwing is om aan te kunnen nemen dat al aan het 99%-
zekerheidscriterium wordt voldaan. Derhalve heeft Deloitte aanbevelingen geformuleerd. Deloitte 
heeft van WSW en BZK begrepen dat zij voornemens zijn het model verder door te ontwikkelen en 
daarbij de aanbevelingen van Deloitte als belangrijk onderdeel van toekomstige ontwikkelingen willen 
laten zien. 
Bij de uitvoering van de werkzaamheden heeft Deloitte risico’s geobserveerd en deze op basis van de 
mogelijke impact van het betreffende risico geclassificeerd. Deloitte heeft op basis van haar 
werkzaamheden in totaal tien observaties gemaakt. In onderstaande tabellen is per observatie het 
onderwerp en type risico aangegeven. Het type risico is opgedeeld naar stelselrisico en modelrisico. 
Daarnaast is aangegeven hoe de observatie is geclassificeerd. De classificaties zijn bepaald op basis 
van kwalitatieve expert judgement, niet op basis van een kwantificatie van de daadwerkelijke impact. 
 

Observatie Type risico Onderwerp Classificatie 

1 Stelsel Uitwinningsproces ●●● 
2 Stelsel Grenswaarde: obligo en achtervang ● 
3 Stelsel Grenswaarde: terugbetaling achtervang ● 
4 Stelsel Grenswaarde: herziening kredietwaardigheid ● 
5 Stelsel Obligo en geborgd volume ● 
6 Model EBA stresstest als signaleringstest ● 
7 Model Vergelijkbaarheid en volledigheid van scenario’s ●●● 
8 Model Sturen op basis van de Basel-formule ● 
9 Model Verlies bij wanbetaling (LGD) ●● 
10 Model Geborgd volume versus dienst der lening ●●● 

 

Classificatie Beschrijving 

●●● De observatie heeft mogelijk een grote impact op de uitkomst van het Model, de 
deelnemende woningcorporaties, WSW en/of het Rijk. 

●● Dit betekent dat de observatie mogelijk een impact heeft op de uitkomst van het 
Model, de deelnemende woningcorporaties, WSW en/of het Rijk. 

● Dit betekent dat de observatie mogelijk een kleine impact heeft op de uitkomst 
van het Model, de deelnemende woningcorporaties, WSW en/of het Rijk.  
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Hieronder zijn alleen de observaties uiteengezet met twee en drie bolletjes (1, 7, 9 en 10). De 
observaties met één bolletje (2 – 6, 8) zijn beschreven in het rapport. 
 
Observatie 1. Uitwinningsproces 
WSW sloot met betrekking tot de registergoederen van elke deelnemer die gelden als onderpand voor 
door WSW verstrekte borgstellingen met nagenoeg al zijn deelnemers overeenkomsten inhoudende 
een lastgeving met privatieve werking/onherroepelijke volmacht (kortgezegd volmacht). Dit komt ook 
terug in de doelomschrijving in de statuten van WSW: “De stichting kan al hetgeen doen dat zij 
overigens noodzakelijk of dienstbaar acht met het oog op het doel onder 1.a., waaronder, maar niet 
beperkt tot… Het vestigen en uitwinnen van zekerheidsrechten”. Deze volmacht zou het risico op 
verlies kunnen verminderen, omdat WSW in theorie zijn op basis van de volmacht gevestigde 
hypotheekrechten kan uitwinnen en daarmee geheel of ten dele de dienst der lening van geborgde 
leningen kan financieren. Deloitte observeert echter dat de uitwinningsmogelijkheden onder een ten 
behoeve van WSW gevestigd hypotheekrecht zijn beperkt omdat WSW borg staat voor de dienst der 
lening, bestaande uit reguliere rente- en aflossingsverplichtingen, en niet voor een door een financier 
direct en volledig opeisbare restschuld. In het kader van het uitwinningsproces is WSW daardoor 
beperkt in staat verliezen te minimaliseren. Deze beperking zou er daarnaast toe kunnen leiden dat 
er vertragingen optreden in het verkoopproces en dat de curator bij faillissement de regie overneemt 
en het vastgoed niet tegen een marktconforme prijs verkoopt.  

Met betrekking tot de beperkte uitwinningsmogelijkheden beveelt Deloitte aan om maatregelen te 
treffen die de risico’s hiervan inzichtelijk maken en mitigeren. Deze maatregelen kunnen betrekking 
hebben op de modellering (inbaar en vereist), aanpassingen van beleid, aanpassingen van de 
standaard leningdocumentatie, het Reglement van Deelneming, en/of aanpassing van de 
overeenkomsten tussen WSW en de Staat/VNG.  
 
Observatie 7. Dynamische methodiek 
Hoewel de dynamische methodiek een verbetering is ten opzichte van de statische methodiek, 
observeert Deloitte dat (i) het scenario onderliggend aan bepaling van het vereist kapitaal en het 
scenario onderliggend aan bepaling van het inbaar kapitaal mogelijk niet consistent zijn en dat (ii) er 
in de basissituatie, i.e. het scenario waarop WSW haar risicokapitaal direct stuurt, onvoldoende 
rekening gehouden wordt met concentratierisico’s en idiosyncratische risico’s. Beide observaties 
worden hieronder in meer detail toegelicht. 

Ten eerste, hoewel het inbaar kapitaal van het zogenaamde Ortec 99% scenario qua methodiek en 
aannames mogelijk onvoldoende vergelijkbaar is met het vereist kapitaal op basis van de Basel-
formule, liggen de uitgangspunten van het Ortec scenario meer in lijn met de uitgangspunten van het 
vereist kapitaal dan de uitgangspunten van het huidige basisscenario onderliggend aan de bepaling 
van het inbaar kapitaal. Deloitte heeft geen argumenten geobserveerd waaruit blijkt dat het scenario 
onderliggend aan het basisscenario op enige wijze consistent is met het scenario onderliggend aan de 
berekening van het vereist kapitaal, welke berekend wordt met de Basel formule. Idem, indien 
berekeningen van het inbaar en vereist kapitaal erop gericht zijn om te toetsen of voldaan wordt aan 
het 99%-zekerheidscriterium, dan volstaat het om vereist kapitaal in een 99% scenario te hanteren. 
Deloitte stelt hiermee overigens niet dat een stress-op-stress scenario geen zinvolle analyse zou zijn. 
Het volstaat echter om in eerste instantie aan het 99%-zekerheidscriterium te voldoen, gegeven dat 
dit een concrete doelstelling van het Model betreft. Kortom, de methodes en aannames onderliggend 
aan de berekening van het vereist en inbaar kapitaal verschillen in zowel de basissituatie als de 
additionele stress en reverse stress scenario’s. Door deze inconsistentie is het berekende vereist 
kapitaal en inbaar kapitaal mogelijk onvoldoende vergelijkbaar.  

Ten tweede, in de basissituatie, i.e. het scenario waarop WSW haar risicokapitaal direct stuurt, 
wordt onvoldoende rekening gehouden met concentratierisico’s en idiosyncratische risico’s: 

• WSW gebruikt – conform de afspraken met de achtervangers – de kapitaalformule voor 
banken om het vereist kapitaal te berekenen. In deze formule wordt het (onverwacht) 
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portefeuilleverlies berekend aan de hand van de relatie tussen de kans op wanbetaling van 
een positie en een systematische risicofactor (e.g. toestand van de economie). De impact van 
een schok op idiosyncratische risico’s op het onverwachte verlies wordt niet expliciet 
meegenomen in de kapitaalformule. Bij de bepaling van een verliesverdeling, op basis 
waarvan kapitaal bepaald zou kunnen worden, is het in de markt gebruikelijk om 
idiosyncratische risico’s mee te nemen in de schatting. Hiertoe behoren ook de restrisico’s, 
i.e. de risico’s die niet direct gemodelleerd kunnen worden zoals onvoorziene defaults. Er dient 
wel opgemerkt te worden dat WSW op dit moment een reverse stress test (middels het 
Domino-model) uitvoert om te kijken hoe idiosyncratische risico’s (defaults) kunnen worden 
opgevangen. 

• Deloitte heeft niet kunnen constateren dat de generalisatie voor de corporatiesector in de 
kapitaalformule ook op eenzelfde wijze van toepassing is voor WSW, gegeven dat de 
kapitaalformule op een gediversificeerde portefeuille is gekalibreerd en de portefeuille van 
WSW geconcentreerd is: uitsluitend financieringen (instrument) van woningcorporaties 
(industrie) binnen Nederland (regio) worden geborgd. In een geconcentreerde portefeuille zou 
de correlatie met een systematisch risicofactor hoger kunnen zijn. Dit risico zal nader 
onderzocht moeten worden. 

Met betrekking tot de dynamische methodiek beveelt Deloitte daarom aan om na onderzoek een model 
te hanteren waarmee het 99% verliesscenario bepaald kan worden voor WSW. Dit 99% verliesscenario 
dient de risico’s te omvatten waaraan WSW staat blootgesteld (zowel systematisch als 
idiosyncratisch). Vervolgens dient op een consistente wijze zowel het inbaar als vereist kapitaal onder 
dit 99% verliesscenario bepaald te worden. WSW en BZK kunnen er ook voor kiezen om de doelstelling 
van het Model aan te passen, opdat de gehanteerde methodiek op basis van de Basel-formule hier bij 
aansluit (en dus niet per se gestuurd hoeft te worden op een 99% betrouwbaarheidsinterval). 
Vervolgens zouden WSW en BZK additionele sub-doelstellingen toe kunnen voegen waarmee risico’s, 
die niet door de Basel-formule gemodelleerd worden, voldoende ondervangen kunnen worden.  
 
Observatie 9. Verlies bij wanbetaling (LGD) 
WSW stelt dat de doorontwikkeling van de berekening van LGD op de agenda staat, hetgeen Deloitte 
als een positieve ontwikkeling beschouwd. Deloitte heeft aanbevolen om deze doorontwikkeling te 
doen conform het doeleinde van het Model en in lijn met internationale marktstandaarden. Dit 
betekent dat voldoende onderbouwd dient te zijn en rekening gehouden dient te worden met ten 
minste de volgende observaties die Deloitte in dit onderzoek heeft gemaakt: 

• WSW heeft op dit moment geen LGD model dat gebruik maakt van beschikbare historische 
verliesgegevens. 

• WSW maakt bij de bepaling van LGD onvoldoende gebruik van factoren die determinanten 
zijn van de LGD.  

• WSW heeft geen concrete analyse of onderbouwing waarom LGD-ramingen voldoende prudent 
zijn voor een economische neergang (downturn), gegeven de risicofactoren die van invloed 
kunnen zijn op de LGD, waaronder ook concentratierisico’s, wrong-way risk en de complexiteit 
van het uitwinningsproces. 

 
Observatie 10. Geborgd volume versus dienst der lening 
Bij de berekening van de EAD (blootstelling bij wanbetaling) wordt geen rekening gehouden met de 
rentecomponent (verwachte rentebetalingen en verdisconteringseffecten) en het tijdsmoment van 
default. Deloitte beveelt aan de EAD op basis van de dienst der lening te bepalen. Het vereist kapitaal 
zal hierdoor op basis van het huidige renteniveau in de markt naar verwachting toenemen, omdat 
rentebetalingen onderdeel worden van de modellering. Omdat WSW niet expliciet hoeft te voldoen 
aan de Basel (rapportage) vereisten, kan WSW er ook voor kiezen om de effecten van de 
rentecomponent via de LGD te modelleren. WSW heeft aangegeven van plan te zijn om de 
rentecomponent via de LGD te modelleren. Dit zal onderdeel worden van WSW’s geplande onderzoek 
naar de hoogte van de LGD. 
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 Management respons door WSW 

Inleiding 
In het tweede en derde kwartaal van 2018 voerde Deloitte in opdracht van WSW en BZK een validatie 
uit op het onderzoek ‘inbaarheid’. Vanuit het kader van de ontwikkeling en de aanpak van de 
risicobereidheid van WSW en de recente ontwikkelingen in het borgstelsel geeft WSW in deze 
managementreactie zijn visie op de bevindingen uit het validatierapport van Deloitte en de manier 
waarop er opvolging wordt gegeven aan de observaties van Deloitte. 
 
WSW is Deloitte erkentelijk voor het geleverde werk en de toegevoegde waarde die de validatie biedt 
in de doorontwikkeling van het model inbaarheid en het borgstelsel. 
 
Observaties 
Deloitte heeft tien observaties in het validatierapport opgenomen. Een aantal observaties sluit aan bij 
hetgeen WSW zelf ook heeft geconstateerd.  
 
Deloitte gaat bij de eerste vijf observaties in op de inrichting en werking van het zekerheidsstelsel. 
Observaties 6 t/m 10 gaan in op de methodiek, modellering en sturing van de risicobereidheid in het 
stelsel. Drie hiervan gelden ook voor de bestaande (statische) methodiek en de bestaande opzet van 
het borgstelsel. Deze punten zijn niet specifiek voor de analyse die is uitgevoerd voor de Tweede 
Kamer en dienen vooral als input voor verbeteringen in het stelsel en/of het model.  
 
In onderstaande tabel is de beoogde opvolging bij de observaties van Deloitte weergegeven.  
 
Een deel van de observaties betreft het risicokader, juridische (on)mogelijkheden, privaatrechtelijke 
overeenkomsten, reglementen en statuten of de wet. Het is hierbij van belang om te realiseren dat 
de observaties en aanbevelingen niet sec het risicomodel van WSW betreffen. WSW zal deze 
observaties betrekken in de discussies die momenteel lopen over aanpassingen in het borgstelsel.  
 
WSW constateert achteraf dat er in de opdrachtverstrekking aan - en interpretatie van - Deloitte sterk 
is gefocust op de toetsing aan regelgeving in verwante sectoren en minder op een passende oplossing 
voor WSW, gezien de verschillen tussen deze partijen en WSW (en het borgstelsel). Aandachtspunt is 
dat aanbevelingen op zich correct kunnen zijn (bijvoorbeeld op basis van bancaire regelgeving), maar 
ons inziens niet een-op-een passen bij de organisatie die WSW is (met een stelsel dat uniek is).  
Daarnaast is er voor de classificatie van meerdere aanbevelingen geen kwantitatieve impactanalyses 
uitgevoerd op basis van de observaties. WSW zal hier een analyse naar doen. Hierbij zal WSW de 
complexiteit van de potentiële oplossing meewegen. 
WSW was (onder andere naar aanleiding van de aanbevelingen in het rapport van adviesbureau 
Zanders) al aan de slag met een aantal verbeterpunten die nu ook worden genoemd in de observaties 
van Deloitte. Dit betreft bijvoorbeeld het verbeteren van het LGD-model in combinatie met de 
exposure (hoofdsom vs. dienst der lening) en de discussies die momenteel met stakeholders gaande 
zijn over versterking van het borgstelsel.  
 
WSW gaat, conform eerdere plannen en in overleg met zijn stakeholders, verder werken aan verdere 
aanscherping van het stelsel en het model, waarmee opvolging wordt gegeven aan de aanbevelingen 
volgend uit de modelvalidatie en eerder uitgebrachte adviezen door externe adviseurs en 
stakeholders. 
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# Observatie / aanbeveling Managementreactie 

1 

●●● 

Deloitte observeert dat WSW beperkt in staat is 
om zijn verliezen te minimaliseren, via de 
uitwinningsmogelijkheden op de dienst der lening 
via de volmacht (gevestigd hypotheekrecht). 
Deloitte doet de aanbeveling om maatregelen te 
treffen om de risico’s met betrekking tot de 
beperkte uitwinningsmogelijkheden inzichtelijk te 
maken en te mitigeren. 

Mede naar aanleiding van de incidenten die 
zich voordeden in de corporatiesector 
richtte WSW zich de afgelopen jaren op het 
op orde brengen van zijn risicobeoordeling- 
en beheersing. Voorkomen is immers beter 
dan genezen. Hiermee zette WSW 
belangrijke stappen en zette WSW een 
meer solide systeem van risicobeoordeling- 
en beheersing neer. Dit beeld wordt ook 
bevestigd in de gesprekken die wij voerden 
met onze stakeholders en deelnemers. De 
kans dat een scenario zoals WSG zich in de 
toekomst weer voordoet is daardoor 
aanzienlijk kleiner geworden, echter er 
kunnen cq zullen zich altijd bekende 
alsmede nieuwe risicotypen blijven 
voordoen. 

 

Het blijft daarom belangrijk te beseffen dat 
nooit uit te sluiten valt dat een 
woningcorporatie in de financiële 
problemen kan komen met een mogelijke 
aanspraak op het borgstelsel tot gevolg. De 
ervaringen met de afwikkeling van de 
financiële problemen van SHH en WSG 
maken duidelijk dat er nog stappen te 
zetten zijn om ook de weerbaarheid en 
draagkracht van het borgstelsel te 
vergroten. Tot de herziening van de 
Woningwet was een aanspraak op het 
borgstelsel hypothetisch aangezien een 
woningcorporatie in principe altijd werd 
gesaneerd. De casuïstiek SHH en WSG 
maakte voor het eerst duidelijk wat de 
consequenties zijn van de wettelijke 
mogelijkheid om niet of gedeeltelijk te 
saneren. 

 

WSW voert momenteel besprekingen met 
zijn Deelnemersraad, de Autoriteit 
woningcorporaties, het Rijk, de VNG en 

2 

● 

Deloitte observeert (i) dat de trigger voor het 
ophalen van obligo gelijk is aan het beroep op de 
achtervang en (ii) het onzeker is dat WSW meer 
obligo kan ophalen dan benodigd is om het eigen 
risicovermogen aan te vullen tot het 
garantieniveau, waardoor WSW mogelijk niet in 
staat is om te voldoen aan het 99% criterium. 
Deloitte beveelt aan het moment van ophalen 
obligo en een beroep doen op de achtervang 
dusdanig te plaatsen dat WSW kan voldoen aan 
het 99%-zekerheidscriterium. Daarnaast beveelt 
Deloitte aan om de mogelijkheden voor WSW te 
onderzoeken en te overwegen om zich tijdig en 
voldoende te kunnen kapitaliseren boven het 
garantieniveau. 

3 

● 

Deloitte observeert dat WSW renteloze leningen 
ontvangen uit de achtervang niet hoeft terug te 
betalen indien haar eigen vermogen lager is dan 
1% van het geborgd volume. Het Rijk en de 
gemeenten lopen hierdoor het risico dat steun via 
renteloze leningen niet hoeft te worden 
terugbetaald, aangezien WSW momenteel geen 
middelen tot haar beschikking heeft om zich te 
kapitaliseren tot of boven 1% van het geborgd 
volume. Deloitte beveelt aan om onderzoek te 
doen naar maatregelen om dit risico te mitigeren 
via (i) de mogelijkheden voor WSW om zich te 
kapitaliseren, (ii) een aanpassing van het niveau 
waarop WSW terugbetaalt, (iii) het invoeren van 
een inspanningsverplichting om zo snel mogelijk 
de achtervanglening terug te betalen, of (iv) het 
accepteren van de observatie dat WSW in dat 
geval niet terugbetaalt. 

4 Deloitte observeert dat ratingbureaus een 
minimumniveau aan eigen vermogen van WSW 
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● 
stellen als criterium voor de AAA-rating. Dit 
niveau ligt momenteel onder het eigen vermogen 
en boven het garantieniveau. Het risico bestaat 
dat indien het eigen vermogen van WSW onder 
het minimumniveau zakt, dit voor de 
ratingbureaus een trigger is om de 
kredietwaardigheid van WSW te herzien. Dit zou 
een negatieve impact kunnen hebben op de 
rating van WSW en daarmee op de tarieven 
(rente) waartegen de corporaties kunnen lenen. 
Deloitte beveelt aan de mogelijkheden voor WSW 
te onderzoeken en te overwegen om zich ex-ante 
tijdig en voldoende te kunnen kapitaliseren boven 
het vereist minimumniveau van ratingbureaus. 

Aedes met als inzet het realiseren van een 
versterking van het borgstelsel.  

 

Deze vijf observaties heeft WSW zelf ook 
geconstateerd en heeft WSW ook aan de 
orde gesteld in het validatieonderzoek. Het 
validatierapport van Deloitte onderstreept 
dat WSW moet werken aan een versterking 
van het borgstelsel. In een brief van WSW 
aan de Tweede Kamer d.d. augustus 2018 
wordt ook ingegaan op deze benodigde 
versterking. 

Bij de versterking van het borgstelsel 
worden dan ook de bevindingen en 
aanbevelingen van Deloitte meegenomen. 
WSW heeft het versterken van het 
borgstelsel gedefinieerd als een van de 
kernactiviteiten voor 2019. Insteek is om 
eind 2018 een plan van aanpak gereed te 
hebben waarna in 2019 het borgstelsel kan 
worden versterkt.  

 

 

5 

● 

Deloitte observeert dat de geborgde schuld de 
grondslag is voor de obligo, waardoor corporaties 
met een relatief grote leverage daardoor mogelijk 
zwaarder worden belast in stress situaties en 
daarbij deze bijdrage ook eerder zullen 
financieren. Hiermee ontstaat een stelselrisico, 
omdat WSW het meest aan deze corporaties staat 
blootgesteld en de kredietwaardigheid van deze 
corporaties nog meer verslechtert als ze 
zwaarder belast worden. Deloitte adviseert hierop 
om te onderzoeken of het obligotarief gekoppeld 
kan worden aan een indicator die resulteert in 
een lager stelselrisico in vergelijking tot het 
geborgd volume. 

 
Sturing 

# Observatie / aanbeveling Opvolging WSW 

6 

● 

Deloitte observeert dat de voorgestelde 
signaleringstest op basis van de EBA stresstest 
mogelijk onvoldoende rekening houdt met 
idiosyncratische risico’s. Daarbij zijn er ook nog 
geen concrete maatregelen gedefinieerd welke 
getroffen kunnen worden, indien de 
signaleringstest overschreden wordt. Het risico 
bestaat dat de EBA stresstest mogelijk 
onvoldoende geschikt is voor gebruik als 
signaleringstest. Deloitte beveelt aan om 
onderzoek te doen en te bepalen wat de impact 
is van idiosyncratische risico’s (e.g. 
onvoorziene defaults) voor WSW in een stress 
scenario en deze risico’s mee te nemen in de 
signaleringstest. Daarnaast beveelt Deloitte 
aan om te onderzoeken en definiëren welke 
(kapitalisatie)maatregelen WSW kan treffen, 
indien uit de signaleringstest van de stresstest 

In de voorgestelde sturing sluit WSW aan bij 
de huidige afspraken en prudentie uit de TVO. 
Met het toevoegen van een of meerdere 
signaalwaardes creëren we een nieuw 
instrument, waardoor WSW tijdig in gesprek 
gaat met de achtervangers om 
kapitaalstekorten te voorkomen. Onderdeel 
van de versterking van het borgstelsel is ook 
het definiëren van de maatregelen die WSW 
kan treffen om (i) het risicovermogen en/of 
het obligo te vergroten en (ii) het vereiste 
kapitaal te verlagen.  

WSW zal met de Achtervangers afspraken 
maken over de signaalwaardes en de hiervoor 
gehanteerde scenario’s. In het onderzoek 
inbaarheid obligo en saneringsheffing 
onderzocht WSW meerdere scenario’s die 
ingaan op zowel macro-economische als 
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blijkt dat er onvoldoende risicokapitaal 
voorhanden is. 

idiosyncratische risico’s. WSW zal 
onderzoeken of in plaats van of aanvullend op 
de EBA stress test een signaalwaarde kan 
worden gehanteerd die meer recht doet aan 
idiosyncratische risico’s. Hierbij zullen we ook 
de regelgeving van EMIR/ESMA (zoals 
genoemd door Deloitte) voor CCP’s 
betrekken, rekening houdend met de 
verschillen die tussen CCP’s en WSW bestaan. 
We vinden het hierbij van groot belang dat 
een signaalwaarde wordt gehanteerd die niet 
ter discussie staat en aan de diverse 
stakeholders van WSW uitlegbaar is. 

We beogen de signaleringswaarde in het 
voorjaar van 2019 vast te leggen in de 
overeenkomsten met de achtervangers. Op 
basis van deze afspraken zullen we de eerste 
helft van 2019 (kapitalisatie)maatregelen die 
WSW kan treffen in kaart brengen en 
afstemmen. 

7 

●●● 

Deloitte observeert dat de methodiek en 
aannames onderliggend aan de berekening 
van het vereist en inbaar kapitaal verschillen 
in zowel het basisscenario als de additionele 
stress en reverse stress scenario’s, waardoor 
het inbaar kapitaal mogelijk wordt overschat. 
Daarnaast observeert Deloitte dat WSW 
relatief meer blootgesteld staat aan 
idiosyncratische risico’s dan een bank en hier 
mogelijk onvoldoende rekening mee houdt in 
het basisscenario. Deloitte stelt vast dat de 
dynamische methodiek een verbetering is ten 
opzichte van de statische methodiek. En 
beveelt aan om de dynamische methodiek 
verder te ontwikkelen. Hierbij geeft Deloitte 
een aantal zaken aan om hierin te overwegen.  

• Het onderzoeken en mogelijk vaststellen 
van een consistent 99% verliesscenario, 
voor zowel het inbaar als het vereist 
kapitaal. 

• Het aanpassen en toevoegen van de 
doelstelling en subdoelstellingen 
(beleidsregel) van het model, waarmee 
risico’s, die niet door de Basel-formule 
gemodelleerd worden, voldoende 
ondervangen kunnen worden.  

Hierbij merkt Deloitte op dat WSW momenteel 
reeds afslagen maakt op het inbaar kapitaal. 

De meeste grootbanken passen een 
simulatiemodel toe voor het berekenen van 
(economisch) kapitaal. WSW zal onderzoeken 
welke aanpassingen in de modellering 
noodzakelijk zijn gezien de bevindingen van 
Deloitte, waarbij de risico van de observatie 
en de complexiteit van de potentiële 
oplossing mee wordt gewogen. WSW voorziet 
medio 2019 hierbij uitkomsten.  

Bij de uitkomsten van het onderzoek zal WSW 
rekening houden met het feit dat veel andere 
(wat kleinere) banken een ‘regulatory capital 
+’ methode toepassen, oftewel een 
deterministische aanpak. WSW heeft ook een 
methodiek toegepast die in opzet 
vergelijkbaar is met de methodiek die alle 
banken onder de eerste pijler van de Basel 
regelgeving ook toepassen. Banken passen 
bij de bepaling van het toetsingsvermogen 
afslagen toe op verschillende 
vermogenscomponenten (goodwill, 
uitgestelde belastingvorderingen, 
veranderingen in ingehouden winsten, 
achtergestelde schulden met een originele 
looptijd korter dan vijf jaar). WSW hanteert 
een vergelijkbare methodiek door ook 
afslagen te doen op het risicovermogen 
(aftrek van het garantieniveau, 0,2 mld), 
obligo en saneringssteun (aftrek van het deel 
waarvoor corporaties geen geborgde 
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Het zal uit onderzoek en de onderbouwing van 
WSW moeten blijken of dit voldoende is. 

financiering kunnen aantrekken, 1,8 mld). In 
totaal betreft dit derhalve een aftrek van 2,0 
mld. Banken voeren vervolgens op dit 
toetsingsvermogen stress testen uit (bijv. 
EBA stress test 2016: CET tier 1 ratio van 
12,6% naar 9,2%), hetgeen WSW ook doet. 
In de Basel regelgeving is een ontwikkeling in 
gang gezet naar minder complexe modellen2. 
Een simpele(re) aanpak die een goede 
benadering is, is beter uitlegbaar dan een 
complexe aanpak met een groot aantal nog te 
onderbouwen uitgangspunten.  

Daarnaast is nog niet duidelijk wat dan het 
verschil is met de Ortec simulatieverdeling. 
Dit kan tot verwarring leiden, want daarvan is 
juist door zowel DNB als Zanders aangegeven 
dat het niet voldeed. 

WSW zal de complexiteit van de potentiële 
oplossing meewegen. Dit geldt onder andere 
bij de overweging van Deloitte om een 99% 
verliesscenario vast te stellen, conform de 
geformuleerde doelstelling van het model, 
wat alleen voor het vereiste kapitaal direct 
volgt uit de afspraken met de achtervangers. 

 

8 

● 

Deloitte observeert dat de Basel-formule (i) 
niet expliciet de doelstelling heeft om het 
kapitaal te bepalen op basis van een 99% 
betrouwbaarheidsinterval en (ii) de impact 
van concentratierisico’s en idiosyncratische 
risico’s op het onverwachte verlies niet 
expliciet meeneemt. Het is daarmee niet 
zeker of de Baselformule geschikt is voor het 
doel van het model (99% zekerheid) en 
voldoende rekening houdt met 
concentratierisico’s en idiosyncratische 
risico’s. Daarnaast is de kalibratie van de 
parameters van de Basel- formule mogelijk 
niet consistent met de geconcentreerde 
portefeuille van WSW en het aangepaste 
betrouwbaarheidsinterval (99%). 

Deloitte beveelt aan om te onderzoeken en te 
onderbouwen of de parameterwaarden in de 
Baselformule geschikt zijn voor het doel. 
Daarnaast beveelt Deloitte aan om onderzoek 
te doen naar de implicaties van 
concentratierisico’s en idiosyncratische risico’s 
voor de bepaling van de onverwachte verliezen 
in de huidige berekeningsmethodiek en hierop 
maatregelen te treffen. Ook kan de 
(sub)doelstelling worden aangepast zoals bij 
observatie 7 is genoemd. 

 
Modellering 

# Observatie / aanbeveling Opvolging WSW 

9 

●● 

Deloitte observeert dat WSW bij de 
bepaling van de LGD op dit moment (i) 
geen model heeft op basis van beschikbare 
historische verliesgegevens, (ii) 
onvoldoende gebruik maakt van factoren 
die determinanten zijn van de LGD en (iii) 
geen concrete analyse of onderbouwing 

WSW beoogt om het Model te (blijven) inzetten 
om (beleids)scenario’s door te rekenen, zoals 
recent tweemaal op het thema duurzaamheid 
gebeurd is. Daarbij is het werken met de 
contante waarde van de dienst der lening geen 

                                                
2 Zo is bijvoorbeeld in 2018 de NSFR van kracht geworden, die werkt met wegingen (afslagen) voor activa en passiva in plaats van 
een statistisch model. Ook ziet het Basel comité de Advanced Measurement Approach (welke met statistische modellen werkt) als te 
complex en wordt deze vervangen door de Standardized Measurement Approach (welke minder complex en beter vergelijkbaar is). 
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heeft waarom LGD-ramingen voldoende 
prudent zijn voor een economische 
neergang (downturn). De LGD wordt 
mogelijk onder- of overschat. 

Deloitte beveelt aan om een LGD model te 
ontwikkelen, conform het doeleinde van het 
Model en in lijn met internationale 
marktstandaarden. Voor bestaande LGD 
ramingen dient een voorzichtigheidsmarge 
genomen te worden, welke voldoende 
onderbouwd dient te zijn en die rekening 
houdt met alle observaties in het rapport 
met betrekking tot LGD-ramingen. 

Deloitte stelt niet dat een complex 
statistisch model ontwikkeld dient te 
worden.  

reële optie 3 . WSW zal daarom bij het 
doorrekenen van (beleids)scenario’s werken met 
de door Zanders en Deloitte aangegeven 
mogelijkheid om de effecten van de 
rentecomponent via de LGD te modelleren. We 
zullen voor de toetsing van de risicobereidheid 
(verantwoordingsrapportage achteraf) 
onderzoeken of deze oplossing hier ook voor 
geschikt is. 

 

WSW gaat onderzoek doen naar de ontwikkeling 
en toepassing van de LGD. Hierin zal WSW 
rekening houden met de rentecomponent van de 
leningen, maar ook onderzoeken op welke 
manier er kan worden gedifferentieerd naar 
bijvoorbeeld regio, grootte van de corporatie of 
LTV. Dit zal WSW ontwikkelen en toetsen aan 
internationale marktstandaarden. Zanders en 
DNB hebben hier eerder ook advies op gegeven, 
WSW zal deze bevindingen betrekken in het 
onderzoek. 

 

10 

●●● 

Deloitte observeert dat er door het gebruik 
van het geborgd volume als EAD geen 
rekening wordt gehouden met de 
rentecomponent en het tijdsmoment van 
default. De EAD wordt hierdoor mogelijk 
onder- of overschat. 

Deloitte beveelt aan om de EAD te bepalen 
op basis van de dienst der lening of de 
rentecomponent mee te nemen in de LGD 
modellering. 

 
 
  

                                                
3 Zie hiervoor de onderzoekverantwoording van het onderzoek duurzaamheid van WSW, 2 oktober 2018.  


