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Deze richtlijn is een nadere uitwerking van artikel 10 van het Reglement van Deelneming (‘Reglement’). 

Een en ander zoals bedoeld in artikel 27 lid 1 van het Reglement. Begrippen aangeduid met een 

hoofdletter hebben dezelfde betekenis als in het Reglement. 

 

Voorwaarden Geborgde Leningen 

Naast de voorwaarden verbonden aan borgstelling door WSW zoals vastgelegd in het Reglement 

verbindt WSW de volgende voorwaarden aan borgstelling:  

• De rentevergoeding van de te borgen lening is op basis van een vaste rente of een variabele rente 

(geen combinatie).  

• De rentevergoeding van de te borgen lening is conform gelijksoortige leningen met dezelfde 

modaliteiten. Voor afwijkende rentevergoedingen is vooraf toestemming vereist. 

• De aflossing van de te borgen lening is op basis van een lineaire aflossing, een annuïtaire aflossing 

of een aflossing aan het einde van de looptijd. 

• De minimale looptijd van de te borgen lening (inclusief spreadherzieningsmoment) is twee jaar;  

• De maximale looptijd van de te borgen lening is vijftig jaar. 

• Het moment van storting van de te borgen lening is maximaal zes maanden na de datum waarop de 

Geborgde Lening wordt aangegaan. 

• Er is sprake van een toereikende gemeentelijke achtervangovereenkomst(en) voor de te borgen 

lening. 

• De te borgen lening wordt standaard tegen een koers van 100% verstrekt. Het verstrekken van een 

lening tegen een koers boven 100% is alleen toegestaan wanneer de couponrente 0% is en WSW 

hier vooraf mee instemde.  

 

Wanneer Deelnemers een afwijkende behoefte hebben (zoals de wens om één of meerdere leningen te 

herstructureren), kunnen zij hiertoe een verzoek indienen bij WSW. 

 

Bijzondere leningvormen  

In aanvulling op de hiervoor genoemde voorwaarden voor Geborgde Leningen geldt voor een aantal 

bijzondere leningvormen andersluidende dan wel aanvullende voorwaarden. Het betreft voorwaarden 

voor:  

1. Leningen met een variabele hoofdsom.  

2. Basisrenteleningen.  

3. Groenleningen. 

4. Collegiale leningen. 

5. Obligoleningen. 
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Ad 1. Leningen met een variabele hoofdsom  

Bij een Geborgde Lening met een variabele hoofdsom trekt een Deelnemer een langlopende lening aan 

waarbij de feitelijk opgenomen hoofdsom in de tijd kan variëren. WSW kan deze leningvorm onder de 

volgende voorwaarden borgen:  

• De hoofdsom van de Geborgde Lening vermeldt een maximum bedrag en de flexibele termijn is niet 

eenzijdig opzegbaar door de Geldgever.  

• Minimaal 20% van de hoofdsom van de Geborgde Lening is opgenomen. 

• De systematiek voor het bepalen van de rente is vooraf bepaald en is niet dagelijks variabel. 

• De Geborgde Lening wordt voor het maximale bedrag meegenomen in de bepaling van het 

borgingsplafond.  

• De Geborgde Lening wordt voor het maximale bedrag meegenomen in de berekening van het 

renterisico, tenzij de Geborgde Lening is aangetrokken met als doel te dienen als liquiditeitsbuffer 

voortkomende uit het gebruik van derivaten.  

• Wanneer de Deelnemer de Geborgde Lening wenst aan te trekken voor gebruik in de vorm van een 

liquiditeitsbuffer voortkomende uit het gebruik van derivaten, is voorafgaande toestemming nodig 

van WSW op grond van de richtlijn Derivaten. 

 

Ad 2. Basisrenteleningen  

Basisrenteleningen zijn Geborgde Leningen waarbij op een bepaald moment de kredietopslag kan 

worden herzien. Nieuwe basisrenteleningen zijn alleen nog toegestaan als onderdeel van een plan van 

aanpak (herstelplan) om derivaten met toezicht belemmerende bepalingen te beëindigen. Dit is conform 

artikel 1 en artikel 107 lid 1 onder b van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting (Btiv).  

 

Ad 3. Groenleningen  

Groenleningen zijn Geborgde Leningen met een daaraan gekoppelde groenverklaring. Het Ministerie 

van Infrastructuur en Waterstaat geeft deze groenverklaring af. De rente van deze Geborgde Leningen 

kan worden herzien als de groenverklaring wordt ingetrokken of als het (fiscaal) overheidsbeleid 

rondom groenprojecten wordt gewijzigd. Deze herziening betekent dat de vooraf vastgestelde korting 

wordt ingetrokken.  

 

Ad 4. Collegiale leningen 

Deelnemers hebben de mogelijkheid om Geborgde Leningen bij collega-corporaties (collegiale lening) 

aan te trekken. Aanvullend op de wettelijke vereisten zoals opgenomen artikel 40a van de Regeling 

toegelaten instellingen volkshuisvesting (Rtiv), verbindt WSW hieraan de voorwaarde dat de looptijd 

van de collegiale lening niet langer is dan tot het eerstvolgende moment waarop de Geldgever de uit te 

lenen middelen naar verwachting kan aanwenden voor de aflossing van door haarzelf aangetrokken 

(geborgde) leningen of voor andere toegestane (borgbare) bestedingen. 

 

Ad 5. Obligolening 

Deelnemers zijn op grond van artikel 10 van het Reglement verplicht een Obligolening aan te gaan om 

daarmee het Gecommitteerd Obligo zeker te stellen. Dit conform de vereisten zoals beschreven in de 

het Reglement en de Richtlijn Obligo.
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