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Verticaal toezicht in een bredere context 
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VERTICAAL TOEZICHT 

Toekomstbeeld verantwoordingskader 



  
Gezamenlijk beoordelingskader 
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Wat is het beoordelingskader en waarom nodig? 

Wat? 

• Eén bril waardoor we corporaties bekijken en beoordelen 

• Dezelfde taal en definities 

• Kortom; consistentie 

 

 

Waarom? 

• Duidelijk verwachtingspatroon; wat beoordelen we? 

• Eenduidig normenkader 

• Voorsorteren op eigen sturing 

• Vertrekpunt voor varen op elkaars inzichten 

 

5 

Aw 

WSW 



Aanpak 

 

1. Bestaande rollen en verantwoordelijkheden als vertrekpunt 

 

 

 

2. Afbakenen gezamenlijke beoordelingsonderwerpen 
• Financiële continuïteit 

• Bedrijfsmodel 

• Governance & organisatie 

 

 

 

3. Uitwerken risicogebieden  
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Integriteit & 
rechtmatigheid 

Aw 

WSW 
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Hoe ziet één risicogebied eruit? 

 

Voor elk risicogebied is uitgewerkt: 

1. Doelstelling 

2. Omschrijving 

3. Beoordeling basis: 
• Beoordelingscriteria 

• Input data 

4. Beoordeling verdieping: 
• Beoordelingscriteria 

• Input data 

5. Scoring 

6. Maatregelen en interventies 
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INVESTERINGEN 



Risicogericht beoordelen 
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BASIS 

VERDIEPING 

OORDEEL 

OORDEEL 

Wat? 

• Focus op essentiële onderdelen 

• Aandacht voor materialiteit van mogelijke risico’s 

• Onderscheid tussen ‘basis’ en  ‘verdieping’ 

 

 

Waarom? 

• Opmaat voor reduceren gegevensopvraag 

• Ervaren van minder verantwoordingslast 
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Basis beoordeling 
 

Uitgebreid: 
 

Risicogericht:      overige 
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Verdieping 
 

Risicogericht verdiepen: 
• Alleen die onderdelen met verhoogd risico 
• Daarin wel samenhang risico’s beoordelen  
• Indien nodig aanvullende informatie vragen 



Belangrijkste wijzigingen in het beoordelingskader 
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Bedrijfsmodel en Governance & organisatie 
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Inhoudelijke aanscherping 

Eenduidige definities 

Gelijk normenkader 
Expliciet maken van 
risicogericht werken 



Financiële continuïteit 
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ICR 

LTV 

SOLVABILITEIT 

DEKKINGSRATIO 

DSCR 

Vervalt 

Marktwaarde  
i.p.v. WOZ: 

Beleidswaarde  
i.p.v. bedrijfswaarde 



• Waardering corporatievastgoed conform zelfde methodiek als marktwaarde 

• Houdt rekening met beleid corporatie 

• Noodzakelijk voor: 
• Nuancering vermogen en verantwoording afslag o.b.v. marktwaarde  

• Borgingsproces 

Wat is beleidswaarde 

Marktwaarde in 
verhuurde staat 

Beleidswaarde 

Beleid corporatie 



Stap 1:  

• Waarde doorexploiteren is leidend (niet de hoogste van doorexploiteren en uitponden) 

• Instandhouding sociale sector 

Marktwaarde in 
verhuurde staat 

Beleidswaarde: doorexploiteren 

Beschikbaarheid 
(doorexploiteren) 



Stap 2:  

• Bij mutatie naar beleids-/streefhuur (niet markthuur) 

• Instandhouding sociale huurprijzen 

 

 

Marktwaarde in 
verhuurde staat 

Beleidswaarde: huur 

Beschikbaarheid 
(doorexploiteren) 

Betaalbaarheid 
(huren) 



Stap 3: 

• Onderhoud per eenheid dat de corporatie hanteert (ipv norm handboek) 

• Onderhoudsniveau kan afwijken voor het langjarig in stand houden van bezit 

 

Marktwaarde in 
verhuurde staat 

Beleidswaarde: onderhoud 

Beschikbaarheid 
(doorexploiteren) 

Betaalbaarheid 
(huren) 

Kwaliteit 
(onderhoud) 



Stap 4: 

• Beheerkosten per eenheid dat de corporatie hanteert  

• Beheerkostenniveau kan afwijken vanwege extra inspanning tbv sociale verhuur  

Beleidswaarde: beheer 

Marktwaarde in 
verhuurde staat 

Beschikbaarheid 
(doorexploiteren) 

Betaalbaarheid 
(huren) 

Kwaliteit 
(onderhoud) 

Beheer 
(beheerkosten) 



Beleidswaarde 

Marktwaarde in 
verhuurde staat 

Beleidswaarde 

Beschikbaarheid 
(doorexploiteren) 

Betaalbaarheid 
(huren) 

Kwaliteit 
(onderhoud) 

Beheer 
(beheerkosten) 



Wat levert het corporaties op? 
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Eenvoud in waardebegrippen: 
- Eén waarderingsmethodiek 
- Eén taxatiemanagementsysteem 

Eénduidigheid in beoordeling:  
- Definities 
- Normering 

Opmaat naar reductie gegevensopvraag: 
- Concretisering van risicogericht beoordelen; basis /verdieping 

Compacter financieel kader: 
- DSCR vervalt 
- Marktwaarde in dekkingsratio 
- Bedrijfswaarde vervalt 



  
Vragen / reacties? 
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Varen op elkaars inzichten 
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Varen op elkaars inzichten 

 

• Uitgangspunt:  
• Vertrekpunt gezamenlijk beoordelingskader 

• Taakopdracht en verantwoordelijkheden van beide organisaties verandert niet! 

• Aw: integraal toezichthouder 

• WSW: risico- en kredietbeoordelaar (borger) 

 

 

• Stappen:  
• Op basis van kader:  een ‘logische’ verdeling van onderwerpen en risicogebieden. 

• Op basis van verdeling een beoordelingsproces ingericht dat samenwerking en ‘varen op elkaars inzichten’ mogelijk 
maakt. 
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Verdeling  

 

• Rechtmatigheid en integriteit 
blijft taak Aw 

• Vergunningen (Aw) en 
toestemmingen (WSW) 
vervolgstap 2018 



Verdeling financieel  
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# 
Mate waarin corporatie 
voldoet aan de ratio’s  

Oorzaak Actie*  

St
ap

 1
 

Gezamenlijke impactanalyse dVi/dPi 

St
ap

 2
 

Voldoet n.v.t WSW verricht reguliere beoordeling 

 
Voldeed, maar niet meer. 
 

           En/of 
 

Voldeed niet, en  
verslechtert materieel. 

 
Bedrijfsmodel 
  
  
 
Governance 

 
WSW neemt de lead 
 
 
 
Aw neemt de lead 

Voldoet (nog steeds) niet 
aan één of meer ratio’s 

n.v.t, Acties worden voortgezet door eerder handelende partij. 

 

 

*WSW verricht altijd reguliere beoordeling t.b.v. borgingsplafond en deelt analyse met Aw 



Beoordelingsproces 

Gezamenlijk 
Beoordelings-

kader 

Aw 

WSW 

- Financiële continuïteit 
- Governance 
- Sturing en beheersing 
organisatie 

- Financiële continuïteit 
- Bedrijfsmodel 
- Sturing en beheersing 
financieel 

Bevindingen  
& conclusies 

Bevindingen  
& conclusies 

Terugkoppeling 
en onderlinge  
afstemming 

Gezamenlijk 
beeld 

Aw 

WSW 

Oordeel Aw 

Oordeel 
WSW 

Afgestemde 
beheersmaat-

regelen 

Afgestemde 
interventies 

Indien nodig en 
mogelijk input 
integriteit en 

rechtmatigheid  

Eigenstandig maar 
afgestemd oordeel 
vanuit eigen rol 



Wat levert het op? 

Gezamenlijk 
Beoordelings-

kader 

Aw 

WSW 

Bevindingen  
& conclusies 

Bevindingen  
& conclusies 

Terugkoppeling 
en onderlinge  
afstemming 

Gezamenlijk 
beeld 

Aw 

WSW 

Oordeel Aw 

Oordeel 
WSW 

Afgestemde 
beheersmaat-

regelen 

Afgestemde 
interventies 

Indien nodig en 
mogelijk input 
integriteit en 

rechtmatigheid  

Eigenstandig maar 
afgestemd oordeel 
vanuit eigen rol 

Eénduidig vertrekpunt in beoordeling:  
- Definities 
- Normering 



Wat levert het op? 

Gezamenlijk 
Beoordelings-

kader 

Aw 

WSW 

Bevindingen  
& conclusies 

Bevindingen  
& conclusies 

Terugkoppeling 
en onderlinge  
afstemming 

Gezamenlijk 
beeld 

Aw 

WSW 

Oordeel Aw 

Oordeel 
WSW 

Afgestemde 
beheersmaat-

regelen 

Afgestemde 
interventies 

Indien nodig en 
mogelijk input 
integriteit en 

rechtmatigheid  

Eigenstandig maar 
afgestemd oordeel 
vanuit eigen rol 

Risicogericht samenwerken: 
- Hoger risicoprofiel > intensievere 

samenwerking 

Ontdubbeling:  
- Varen op elkaars inzichten 
- Beleving minder ‘toezichtlast’ 
- Betere informatiedeling 

Versterking risicoraamwerk 



Wat levert het op? 

Gezamenlijk 
Beoordelings-

kader 

Aw 

WSW 

Bevindingen  
& conclusies 

Bevindingen  
& conclusies 

Terugkoppeling 
en onderlinge  
afstemming 

Gezamenlijk 
beeld 

Aw 

WSW 

Oordeel Aw 

Oordeel 
WSW 

Afgestemde 
beheersmaat-

regelen 

Afgestemde 
interventies 

Indien nodig en 
mogelijk input 
integriteit en 

rechtmatigheid  

Eigenstandig maar 
afgestemd oordeel 
vanuit eigen rol 

Afgestemde maatregelen en interventies: 
- Eénduidige vervolgacties (indien nodig) 

Eénduidig oordeel: 
- Vooraf afgestemd 



Wat levert het corporaties op? 
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Eenvoud in waardebegrippen 

Eénduidigheid in beoordeling  

Opmaat naar reductie gegevensopvraag 

WSW 

Aw 

Risicogericht samenwerken 

Ontdubbeling 

Eénduidig oordeel 

Afgestemde maatregelen en interventies 

Compacter financieel kader 

Versterking risicoraamwerk 



  
Vervolgstappen en tijdspad 
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Vervolgstappen en tijdspad 
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Q1 - Aanscherping 
beleidswaarde 

Aug/ Sept - Analyse 
beleidswaarde: impactanalyse, 

normering, kallibratie S&P 

Juli - Sector brede 
uitvraag beleidswaarde 

2018 medio 2019 medio 

Feb/mrt – Consultatie 
gez. beoordelingskader 

2019 – Start gezamenlijk 
beoordelingskader en samenwerking 

2017 - Afronden beoordelingskader + 
samenwerkingsconvenant +  

interne werkwijze 

2018 - Overgangsjaar ‘varen op 
elkaars inzichten’ (pilots intern 

en extern, delen brieven) 

Verder uitwerken en afstemmen van:  
‐ Convenant gegevensopvraag 
‐ Vergunningen & goedkeuringen 
‐ Visitaties 
 



  
Vragen / reacties? 
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