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Naar een toekomstbestendig borgstelsel
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Aanleiding strategisch programma
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Onder de Woningwet 2015 is 
sanering geen vanzelfsprekendheid 
meer, kunnen corporaties failliet gaan 

en kreeg WSW twee aanspraken op zijn 
risicovermogen te verwerken.

WSW startte eind 2018 een strategisch 
programma om in de toekomst een 

voldoende robuust borgstelsel te kunnen 
garanderen en het mogelijk te blijven maken 

dat corporaties tegen zo laag mogelijke 
kosten financierbaar zijn.
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Mogelijk blijven maken dat               
corporaties tegen zo laag mogelijke 

kosten financierbaar zijn.

Gezond zijn en gezond blijven: 
een voldoende robuust borgstelsel 

nu en in de toekomst.

Doel strategisch programma



Opzet strategisch programma
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1 Borgstelsel 2 Zekerheden 3 Zeggenschap

Programma

Stakeholders

Stelsel beschermen 

tegen claims van 

buiten.

Geen geld laten 

weglekken uit de 

sector.

Voldoende kapitaal 

om financieel 

voordeel voor 

deelnemers en 

toekomstbestendig 

borgstelsel te 

garanderen.

Goede balans in 

zeggenschap van 

de deelnemers en 

andere 

belanghebbenden.



Afstemming tussen mei en oktober 2019
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Mei

Inhoudelijke sessies stakeholders
Bespreken oplossingsrichtingen, 

overwegingen en voorkeursvarianten ter 

voorbereiding op strategisch 

sectoroverleg.

Mei-juni

Uitwerken, klankborden, afstemmen
Uitwerken, klankborden, afstemmen 

van werkzaamheden ter voorbereiding op 

strategisch sectoroverleg II.

Juli-oktober

Werksessies, beleidsoverleg
Afspraken uitwerken en vertalen naar 

concrete wijzigingen en consequenties. 

14 mei

Strategisch sectoroverleg I
Bespreken en vaststellen van 

gezamenlijke voorkeursrichting en 

bediscussiëren van openstaande 

tegenstrijdige voorkeuren

11 juli

Strategisch sectoroverleg II
Vaststellen hoofdlijnenakkoord.
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Wat spraken we af

Wat betekent dit voor u

Afspraken op hoofdlijnen
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Tussenkop 1

Positie borger
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Verliesminimalisatie voor WSW als borger.

• Corporatie in nood wordt niet meer gered.

• Borger is verantwoordelijk voor de financiële risico’s

op verstrekte borgstellingen.

• Borger zal de activa van de noodlijdende deelnemer tegen 

een zo hoog mogelijke prijs verkopen (marktwaarde verhuurde staat) 

dan wel uitwinnen.

• Het verlies voor de borger is niet meer dan in een situatie zonder sanering.

• Dit kan betekenen dat uitsluitend noodzakelijk DAEB gegarandeerd is. 

Afspraken



Tussenkop 2

Borgstelsel en risicovermogen



Tekst (100%)
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Essentie borgstelsel: voordeel voor deelnemers

• Financieringsvoordeel voor deelnemers

• Toekomstbestendig stelsel



Tekst (100%)

Kosten (in basispunten)

VHL: 0,5

Lopende verplichting: 1,5-2

Inrekening obligo 12,5
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Meer zekerheid en blijvend voordeel
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Afspraken vereist kapitaal
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Opbouw vereist kapitaal

Risicobeoordeling totale borgCalculeren en modellerenParametersRisicobeoordeling corporatie

Risicoscore / rating

Geborgde schuld

Dekking onderpand

Kans op aanspraak 

(PD)

Geborgd volume

(EAD)

Verlies bij aanspraak 

(LGD)

∑ Mogelijk verlies op de borg 

(verwacht verlies (EL) + 

onverwacht verlies (UL))

PD x

LGD x

EAD = 

Verlies

Verwachte verliezen Onverwachte verliezen



Tekst (100%)
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Verlies WSW bij aanspraak op de borg

A: Marktwaarde lening

B: Onderpand zekerheden (vastgoed)

• Vastgoed gewaardeerd op marktwaarde met een afslag

• Afslag varieert: 0% - 35%

• Variatie afhankelijk van:

Kenmerken van de (lokale) woningmarkt

Woningportefeuille



Tussenkop 1

Zekerheden
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Afspraken DAEB-activa 

We willen, in het belang van deelnemers en achtervangers,

zekerheden krijgen op het juiste moment.

• WSW wil zekerheden kunnen vestigen op: 

• DAEB-registergoederen 

• DAEB-huurpenningen 

• DAEB-creditgelden 

• WSW blijft werken met een volmacht, 

er komt geen directe vestiging van zekerheidsrechten.
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Uitwerking: aanpassen model volmacht en Reglement van Deelneming, afstemming 
contracten met banken.



Tekst (100%)

Afspraken niet-DAEB voor juli 2015

Keuzevrijheid voor de deelnemers.

• Het betreft niet-DAEB-activa van voor juli 2015.

• Deelnemer kan kiezen om niet-DAEB-activa wel of niet 
als WSW-onderpand in te zetten. 

• Zo ja: deze activa tellen mee in de WSW-onderpandratio van de deelnemer.

• Zo nee: deze activa tellen niet mee in de WSW-onderpandratio van de deelnemer.

• Bij de beoordeling van risico’s blijven we uitgaan van de gehele corporatie.
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Uitwerking: onderzoek of deze afspraak wettelijk mogelijk is.

WSW maakt inzichtelijk wat het effect van deze keuzemogelijkheid is.



Tekst (100%)

Afspraken bij financiële stress

Zekerheden op het juiste moment, in het belang

van deelnemers en achtervangers.

• WSW kan - bij financiële stress - zekerheden vestigen op: 

• DAEB-registergoederen, huurpenningen, creditgelden;

• onbezwaarde niet-DAEB-registergoederen en huurpenningen
(indien ingezet bij WSW);

• onbezwaarde aandelen in de woningvennootschap 
(indien ingezet bij WSW).

• Een en ander moet aansluiten bij het proces van bijzonder beheer.
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Uitwerking: nieuwe definitie financiële stress.
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Afspraken bij faillissement

Minimale schade / verlies voor deelnemers, achtervangers en WSW.

WSW kan als schuldeiser het hypotheekrecht 

met voorrang en in volle omvang uitwinnen.
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Uitwerking: aangepaste leningdocumentatie toekomstige leningen.

Voor bestaande leningen vragen we corporaties om (actief) een addendum te tekenen.
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Afspraken scheefheid achtervang

Betere koppeling geborgde 
leningen en investeringen.
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Rechtvaardige verdeling 
gemeentelijke achtervang ook

bij herfinanciering.



Tekst (100%)

Afspraken scheefheid achtervang

Onderzoek naar andere verdeelsleutel, 

bijvoorbeeld marktwaarde in verhuurde staat.

Alternatief:

• WSW behoudt de huidige limiet achtervang gemeenten, past deze eventueel aan en 

neemt de limiet op in de standaard achtervang overeenkomsten.

• Gemeenten gaan voortaan op iedere nieuw te borgen lening meetekenen.
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Tussenkop 2

Zeggenschap



Afspraken

Zeggenschap die past bij risicobereidheid, garantstelling.

Passend bij gezamenlijke verantwoordelijkheid voor continuïteit borgstelsel.

• Deelnemers krijgen instemmingsrecht op de risico-aspecten.

• Vertegenwoordiging deelnemers en Aedes behouden adviesrecht op andere onderwerpen.

• WSW blijft onafhankelijk in zijn risicobeoordeling en -beheersing.
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Uitwerking: in statuten en overeenkomsten.
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Resultaat: balans in zeggenschap 
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Mogelijk blijven maken dat               
corporaties tegen zo laag mogelijke 

kosten financierbaar zijn.

Gezond zijn en gezond blijven: 
een voldoende robuust borgstelsel 

nu en in de toekomst.

Samen bouwen aan een toekomstbestendig stelsel



Tussenkop 3

Vervolg



Planning oktober 2019 – maart 2020
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Oktober

Regiobijeenkomsten
Voortgang afspraken op hoofdlijnen. 

Impact op deelnemers, achtervangers en 

WSW.

1 november

Documentatie klaar
Start consultatie directe 

belanghebbenden, waaronder 

Deelnemersraad.

Maart 2020

Verwerking en terugkoppeling
Naar deelnemers en andere 

belanghebbenden. 

November 

Overleg en werksessies
Overeenstemming en besluitvorming over 

alle relevante documentatie.

Januari – februari 2020

Consultatie deelnemers
over Reglement van Deelneming.

Regiobijeenkomsten oktober 2019



Vragen?
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faq@wsw.nl


