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Betekenis financiële ratio’s  

Overeenkomstig de afspraken met het Rijk en met de VNG hanteert WSW de volgende grenswaarden 

voor de vijf ratio’s:  

• De ICR moet ten minste 1.4 zijn.  

• De LTV mag ten hoogste 75% zijn.  

• De solvabiliteit moet ten minste 20% zijn.  

• De dekkingsratio mag ten hoogste 50% zijn.  

 

WSW kijkt voor de ontwikkeling van de ratio’s standaard vijf jaar vooruit op grond van de 

prognosegegevens van de corporaties. We gaan in gesprek met de corporatie en geven 

aandachtspunten mee als we daar aanleiding toe zien. We plaatsen een corporatie onder bijzonder 

beheer als wij verwachten dat de corporatie na de vijfjaars periode op één of meerdere van de vijf de 

ratio’s niet aan de grenswaarden voldoet. Afhankelijk van de precieze situatie moeten corporaties in 

bijzonder beheer een herstel- of herstructureringsplan opstellen en uitvoeren. Voor meer informatie 

hierover klikt u hier.  

 

De (financiële) risico’s van een corporatie zijn groter naarmate haar ratio’s minder goed zijn. De kans 

op een aanspraak op de borg van WSW is daarmee ook (iets) groter. Voor een toelichting op de risico’s 

die de gemeenten lopen als gevolg van hun achtervangpositie klikt u hier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.wsw.nl/corporaties/bijzonder-beheer/
https://www.wsw.nl/gemeenten/over-achtervang/
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[Dit sjabloon werkt met invulvelden. Alle invulvelden staan tussen [haakjes] en in grijs. Vul de tekst in en 

ga met TAB naar het volgende invulveld. Wanneer de tekst is ingevuld, wordt deze zwart. Wanneer 

Onderwerp en Datum op de voorpagina zijn ingevuld, wordt dit automatisch ook op de vervolgpagina’s 

ingevuld]
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WSW stelt zijn rapportages zo zorgvuldig mogelijk samen. 

Desondanks kan het voorkomen dat deze rapportages 

onvolkomenheden bevat. Aan onvolkomenheden kunnen geen 

rechten worden ontleend. WSW garandeert niet dat de 

informatie hierin correct is, up to date is of compleet is en moet 

derhalve ook niet als zodanig beschouwd worden. 

 

De teksten en grafische voorstellingen in dit rapport mogen niet 

worden gebruikt zonder schriftelijke toestemming van WSW. 

 

Voor gebruik van gegevens uit dit rapport en gevolgen is de 

gebruiker zelf verantwoordelijk. WSW wijst u er expliciet op dat 

WSW niet aansprakelijk is voor enige schade die voortvloeit uit 

het gebruik. 

 


