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Tekst (100%)

Introductie

• Kijken naar corporaties vanuit eigen rol en verantwoordelijkheid 

• Aw: Toezichthouder op woningcorporaties

• Rechtmatigheid

• Governance en integriteit

• Behoud van financiële continuïteit

• Bescherming maatschappelijk bestemd vermogen

• WSW: Borger van corporatieleningen

• Bevorderen dat corporaties tegen zo laag mogelijke kosten financierbaar zijn

• Risico’s voor het borgstelsel beoordelen en beheersen, inzicht verschaffen
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Ontwikkelingen WSW / strategisch programma

4



Lege slide

5



Tekst (100%)

Samen bouwen aan een toekomstbestendig stelsel

 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.
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Naar een toekomstbestendig borgstelsel
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1 Zekerheden
2 Borgstelsel en 

risicovermogen
3 Zeggenschap

Programma

Stakeholders

Stelsel beschermen 

tegen claims van 

buiten.

Geen geld laten 

weglekken uit de 

sector.

Versterking benodigd 

risicokapitaal sector 

en risicovermogen 

van WSW om een 

toekomstbestendig 

borgstelsel te 

garanderen.

Goede balans in 

zeggenschap van de 

deelnemers en 

andere 

belanghebbenden.



Tekst (100%)

Zekerheden: verliesminimalisatie voor WSW als borger

• Borger is verantwoordelijk voor de financiële risico’s op de verstrekte 
borgstellingen.

• Borger zal activa uitwinnen dan wel verkopen om verliezen te beperken. Behoud 
DAEB zonder sanering dus niet gegarandeerd. 

• Hiervoor is nodig:

• Tijdig voldoende zekerheden kunnen vestigen bij financiële stress

• Positie WSW in faillissement versterken (separatist) door leningdocumentatie
aan te passen
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Tekst (100%)

Scheefheid achtervang

• Scheefheid achtervang gemeenten adresseren 

• Betere koppeling geborgde leningen en investeringen

• Rechtvaardige verdeling gemeentelijke achtervang

• Onderzoek naar andere verdeling, bijvoorbeeld marktwaarde, aantal verhuureenheden

• 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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Tekst (100%)

Borgstelsel en risicovermogen

• Robuustheid en betaalbaarheid

• Behoud AAA-rating, achtervang en financieringsvoordeel
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Tekst (100%)

Zeggenschap

• Balans aanbrengen in zeggenschap

• Zeggenschap moet passen bij risicobereidheid, garantstelling en gezamenlijke 
verantwoordelijkheid voor de continuïteit van het 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

• Uitwerking in statuten en overeenkomsten
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Ontwikkelingen Aw
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• Eind 2018: evaluatie Woningwet verschenen

• Min BZK is trekker (voorbereider van wet- en regelgeving), 

Aw komt met voorstellen

• Planning: 

• eind 2019 consultatie en (voor Aw) HUF-toets

• 2020: Tweede Kamer en Eerste Kamer

• Inwerkingtreding: 2021

Evaluatie Woningwet

Autoriteit woningcorporaties



Tekst (100%)

Uitgangspunten wetswijzigingen

• Doelen Wet blijven overeind 

• Principle based

• Risicogericht

• Vereenvoudiging  (o.a. verantwoording achteraf)
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Tekst (100%)

Governance

• Ontwikkelingen

• Minimaal 1*per 4 jaar governance inspectie gericht op risico’s volgens gezamenlijk 

beoordelingskader Aw/WSW.

• G&B toets eveneens risicogerichte benadering met VTW

• Aw is intern leertraject gestart rond governance cultuur en gedrag (loopt tot halverwege 2020)

• De Aw kijkt in 2019 extra naar het functioneren van de nieuwe controlfunctie volgens de Woningwet

• Nav evaluatie toezicht “In regels kun je niet wonen” en uitdagingen sector rond duurzaamheid, 

beschikbaarheid en betaalbaarheid in 2020 een pilot betrekken volkshuisvestelijk belang bij 

governance-inspecties

• Wetenschap

• RUG onderzoek VTW/Aw naar de relatie tussen intern en extern toezicht (start najaar)

• VU onderzoek naar de ontwikkeling van kracht van bestuurder en tegenkracht van RvC’s (onlangs 

afgerond)
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Risicoscan, beoordelingskaders en risicoprofiel

Risicoprofiel per corporatie

Hoog Midden Laag

Toezicht beoordelingskaders 

AW-WSW
Rechtmatigheid en 

integriteit 
WNT 

Risicoscan

Welke risico‘s beheersen? Relatie met maatschappelijk effect? Omvang risico’s? 
Aanvaardbaarheid risico’s? Wat nodig voor verdere risicoreductie?

Vergunningen
beoordelings-kaders
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CONVENANT 
GEGEVENS-
OPVRAAG

AKKOORD 
VISITATIES

Effectiever & Efficiënter

Gezamenlijk 
Beoordelings-

kader

Samenwerkings-
convenant

Toestemmingen Aw
& 

Goedkeuringen WSW 

+

Q1-2019 ev onderzoek

2018-20202018-2022

Aw, SVWN
Aw, WSW, 

Aedes & BZK

Minder verantwoordingslast
Efficiëntere samenwerking naar corporaties

Verlaging administratieve lasten
Eenduidige beoordeling & Vermindering gegevensopvraag

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

Van start gegaan per 1 januari 2019
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Aw

WSW
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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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Verdeling 
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• Rechtmatigheid en integriteit 
blijft taak Aw

• Vergunningen (Aw) en 
toestemmingen (WSW) in 
onderzoek
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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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Tekst & beeld (25% - 75%)

Financiële continuïteit - Financiële ratio’s

Wijzigingen:

• Beleidswaarde in plaats van bedrijfswaarde

• Marktwaarde in plaats van WOZ-waarde

• Definitieve normering vermogensratio’s volgt nog

• DSCR vervalt
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Dekkingsratio

Loan to Value

Interest Coverage

Ratio

Solvabiliteitsratio

Onderpand

Vreemd 
vermogen

Kasstromen

Eigen 
vermogen

Balans

Financiële Ratio Norm

ICR 1.4

Loan-to-Value 75%

Solvabiliteit 20%

Dekkingsratio
70% 

marktwaarde
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Conceptueel model beleidswaarde

Marktwaarde in 

verhuurde staat

Beleidswaarde

Doorexploiteren Streefhuur Onderhoud Beheer

Verticaal toezichtskader 25

i.p.v. uitponden          i.p.v. markthuur cf. beleid corporatie
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Maatschappelijke 

bestemming



Tekst (100%)

Bedrijfsmodel, Governance en Organisatie

• Belangrijkste wijzigingen:

• Inhoudelijke aanscherping

• Eenduidige definities

• Gelijk normenkader

• Expliciet maken van risicogericht werken

• Varen op elkaars inzichten
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24 Business Risks
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Varen op elkaars inzichten
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Tekst (100%)

Varen op elkaars inzichten

• Uitgangspunt: 

• Vertrekpunt gezamenlijk beoordelingskader

• Taakopdracht en verantwoordelijkheden van beide organisaties verandert 
niet:  
Aw: integraal toezichthouder en WSW: risicobeoordelaar (borger)

• Stappen: 

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

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

• Risicogericht samenwerken: hoger risicoprofiel dan intensievere samenwerking

• Resultaat:

• Eigenstandig maar afgestemd oordeel vanuit eigen rol

• Afgestemde maatregelen en interventies: eenduidige vervolgacties (indien nodig)
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Vragen?
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