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Dit rapport is vervaardigd binnen de beperkingen zoals beschreven in de introductie. Wij accepteren
geen aansprakelijkheid ten aanzien van derden die dit rapport inzien. Dit onderzoeksrapport
veronderstelt kennis van de corporatiesector van de lezer en deze kennis is noodzakelijk om het rapport
in de juiste context te kunnen lezen.
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Aanleiding
Directe aanleiding voor dit onderzoek is de ‘Meibrief’ van
de Minister van Wonen en Rijksdienst (“Minister”) aan de
Tweede Kamer van 1 juni 2015 waarin een aantal
voorstellen worden aangekondigd met betrekking tot het
Waarborgsfonds Sociale Woningbouw (WSW). De
branchevereniging van woningcorporaties, Aedes, heeft
op 17 juni 2015 een schriftelijke reactie richting de
Tweede Kamer gegeven op deze brief en daarbij
aangekondigd een extern onderzoek te laten uitvoeren
naar de voor- en nadelen van het huidige WSW
borgingsstelsel, het mogelijke effect van de voorgestelde
maatregelen en de eventuele alternatieven voor het
stelsel en de huidige financiering van corporaties.
Dit onderzoek is tot stand gekomen op basis van
literatuuronderzoek in combinatie met interviews met een
breed pallet van partijen betrokken bij de sector zoals
corporaties, financiers, beleggers, ministeries, een
gemeente en het WSW, en marktkennis van Deloitte.

risicobeoordeling door banken, en daarmee de
doorlooptijd waarmee kapitaal aangetrokken kan
worden door corporaties relatief beperkt. Geborgd
kan dit veelal binnen 1-2 weken, terwijl het
aantrekken van ongeborgde financiering circa 3-4
maanden kost.
Deze voordelen zijn gevoelig voor wijzigingen in wet- en
regelgeving.
Tevens
is
een
aantal
nadelen
geïnventariseerd met betrekking tot het huidige WSW
borgingsstelstel.
•

Corporaties staan onderling garant en lopen
gezamenlijk financieel risico gerelateerd aan het
obligo en de kosten van saneringssteun.

•

Corporaties dienen te voldoen aan de beleidsregels
van het WSW, die voor individuele corporaties
mogelijk niet passend zijn (o.a. voorwaarden t.a.v. de
volmacht voor het vestigen van hypotheek, treasury,
verkopen en het eigen middelen beleid waarvoor het
WSW richtlijnen heeft opgesteld). Hierbij ervaren
corporaties een gebrek aan inspraak op het beleid
van het WSW.

•

Het risico van politieke inmenging bestaat, te weten
de mogelijkheid van het Rijk om via haar
achtervangpositie sturend op te treden bij
toezicht/regelgeving van WSW op corporaties.

•

Moral hazard corporaties en financiers: als gevolg
van de beschikbaarheid en het beperkte financiële
risico dat corporaties en financiers lopen door het
WSW borgingsstelsel (inclusief sanering) bestaat de
kans van een beperkte prikkel voor goede
risicobeheersing.

•

De achtervang van het Rijk en gemeenten wordt
aangemerkt als staatssteun. Dit heeft mede geleid tot
de verplichte scheiding tussen DAEB en niet-DAEB,
hetgeen tot additionele administratieve lasten leidt en
waarmee het taakveld van de corporaties wordt
beperkt. Het bedienen van de middeninkomens
(tussen €34.911 en €44.656 per jaar) is hierdoor
minder eenvoudig.

•

Er bestaat een grote wederzijdse afhankelijkheid
tussen de twee sectorbanken en de corporaties. Als
de beschikbaarheid bij de sectorbanken afneemt zal
dit naar verwachting tot een hogere pricing leiden.

WSW borgingsstelsel
Het WSW borgingsstelsel in haar huidige vorm inclusief
achtervang door het Rijk en gemeenten blijkt op basis
van het uitgevoerde onderzoek aanwijsbare voordelen te
hebben voor de deelnemende corporaties. De
belangrijkste voordelen zijn:
•

Beschikbaarheid: corporaties willen en kunnen door
WSW borging financiering aantrekken op een door
hen gewenst moment. Op dit moment wordt de
financieringsbehoefte vooral ingevuld door de twee
sectorbanken BNG en NWB.

•

Prijs: corporaties betalen als gevolg van de
onderlinge borgstelling, het beschikbare obligo en de
achtervang een lagere rente dan zonder borgstelling.
Dit rentevoordeel is niet constant maar fluctueert door
de tijd en als een indicatie wordt door geïnterviewde
partijen een voordeel in een range van 80-160
basispunten benoemd.

•

•

Corporaties hebben administratieve voordelen
doordat het financieringsproces via het WSW
gestandaardiseerd is. De administratieve lasten voor
woningcorporaties
worden
beperkt
doordat
contracten en processen gestandaardiseerd zijn. Dit
betreft zowel de administratieve lasten bij (1)
afsluiting van leningen als (2) gedurende de looptijd
(rapportages e.d.).
Doorlooptijd van aantrekken financiering: mede
door de standaardisatie is de snelheid van de
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Onafhankelijk van het WSW borgingsstelsel zijn
toegelaten instellingen gehouden aan de woningwet. Dit
betekent dat ook bij een alternatief stelsel corporaties
gebonden zijn aan deze wet- en regelgeving.
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Aandachtspunten regelgeving
De Minister benoemt in de Meibrief een aantal
maatregelen waar in dit onderzoek nader op in is
gegaan. Het betreft deels maatregelen die nader
ingevuld dienen te worden, deels maatregelen die
reeds in de woningwet vastliggen.
•

•

Risicovergoeding voor de achtervang: de
Minister stelt voor een premie te vragen voor het
risico dat de achtervang loopt. Deze premie dient
budgetneutraal te zijn voor de sector. Het
garantiekader Rijk schrijft voor dat de premie een
“reële weergave vormt van het risico dat het Rijk
loopt”. De premie zal voor de totale achtervang
(Rijk en gemeenten) van toepassing zijn (Brief
Minister, 1-6-2015 ). Het ligt voor de hand dat het
risico dat het Rijk loopt het uitgangspunt is, niet het
voordeel dat corporaties hebben van het gehele
WSW borgingsstelsel. Daarbij zou het risico
actuarieel bepaald kunnen worden, waarbij het
WSW zicht heeft op de kans op aanspraak van de
achtervang op basis van haar analyses van het
kredietrisico op sectorniveau (99% kans op geen
aanspraak). Een voorbeeld van een premie die
wordt geheven voor het risico van de achtervang is
de afdracht van premie door het Waarborgfonds
Eigen Woningen (“WEW”) voor de NHG aan het
Rijk. Deze is eenmalig 15 basispunten bij afsluiten,
waarbij de kans op geen aanspraak van de
achtervang t/m 2019 actuarieel op 80% is geschat.
Beargumenteerd kan worden dat het risico op
aanspraak van de achtervang bij het WSW kleiner
is dan bij het WEW. De kans op aanspraak is
kleiner bij het WSW borgingsstelsel en de
portefeuille heeft een ander risicoprofiel.
Mogelijkheid tot faillissement: deze mogelijkheid
is reeds vastgesteld in de woningwet. De
verwachting van financiers is dat zij hun
zekerheidspositie voor ongeborgde leningen zullen
verstevigen. Dit betekent dat het voor corporaties
extra belangrijk wordt dat het WSW onderpand vrij
geeft, om ongeborgde financiering mogelijk te
maken. Onder ongeborgde leningen vallen ook
ongeborgde rekening courant en kasgeld
faciliteiten. Voor geborgde financiering zou de
mogelijkheid van faillissement geen impact moeten
hebben op pricing en beschikbaarheid omdat dit
geen additionele risico impact op de achtervang
heeft. Impact op de rating van het WSW zou
volgens geïnterviewden ook niet aanwezig moeten
3

zijn, omdat het risicoprofiel van geborgde
financiering niet wezenlijk anders wordt.
•

Eigen risico voor geldverstrekkers: de Minister
heeft aangegeven te onderzoeken hoe banken
deels risicodragend te maken bij geborgde
financieringen. Zowel corporaties, banken als het
WSW en Deloitte waarschuwen dat dit voorstel,
afhankelijk van de exacte invulling, aanzienlijke
negatieve impact kan hebben op zowel
beschikbaarheid en pricing van financiering van de
sector. Indien een geborgde lening niet meer voor
100% wordt geborgd (maar bijvoorbeeld slechts
borging tot 90% van de lening) kan dit grote
gevolgen hebben voor de beschikbaarheid. De
sectorbanken mogen als ‘promotional bank’ maar
een beperkt deel ongeborgd aanbieden (minimaal
90% geborgd), en voor commerciële banken komt
een geborgde financiering in een andere asset
class dan een gedeeltelijke borging, waardoor
beschikbaarheid af zal nemen. De algemene
verwachting van geïnterviewden en Deloitte is dat
de pricing significant ongunstiger wordt als gevolg
van het grotere risico voor de banken. Wanneer de
borging niet voor 100% is, maar financiers delen in
het verlies zoals bij de NHG het geval is, leidt dit
eveneens tot significant hogere rentelasten.

•

Geopperd alternatief is om iedere nieuwe lening op
te knippen in een deel geborgd en een deel
ongeborgd (twee leningen). Dit zal leiden tot
hogere pricing voor het ongeborgde deel, waar
tevens onderpand voor vrijgegeven dient te
worden. Vraag is hoe dit vormgegeven kan worden
indien zowel WSW als commerciële financiers
onderpand eisen. Hierbij hebben commerciële
banken aangegeven dat ongeborgde financiering
een minimale omvang per lening dient te hebben.

•

De vraag is ook of het doel van de voorgestelde
maatregel, namelijk het door financiers laten
meekijken naar risico’s, niet reeds bereikt wordt
door andere maatregelen en omstandigheden en
of mogelijk sprake zal zijn van ongewenste
neveneffecten. Banken geven hierbij aan dat zij
reeds zelfstandig een risicobeoordeling van iedere
corporatie die zij financieren uitvoeren (verplicht
vanuit DNB) en dat een verplicht deel ongeborgde
financiering hier niets aan zal veranderen. Daarbij
is een deel van de financiering van corporaties
reeds ongeborgd (kort geld en lange commerciële
financiering).
© 2015 Deloitte
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•

Eigen risico voor geldverstrekkers (vervolg): het
beoogde effect van beter toezicht wordt naar onze
mening niet bereikt door het voorstel, terwijl het wel
tot hogere financieringslasten voor corporaties
leidt.

•

Instemmingsbevoegdheid voor achtervang: de
Minister en de VNG krijgen de bevoegdheid om in
te stemmen met wijzigingen in beleidsregels van
het WSW. Corporaties zien hierin het risico dat de
Minister zich inhoudelijk met het beleid zal
bemoeien. Vanuit de Ministeries is aangegeven dat
dit niet het doel van de bevoegdheid is en dat het
WSW haar eigen beleid opstelt. De door de
Minister ingevoerde en voorgestelde maatregelen
worden door de corporaties als een verdere
inbreuk op de onafhankelijkheid van het WSW
beschouwd. Instemming van corporaties met
wijzigingen in beleidsregels is niet voorzien in de
voorgestelde maatregelen, waardoor er sprake is
van
een
balansverschuiving
tussen
deelnemers/sector en achtervang.

•

Premiedifferentiatie op basis van risico: het
voorstel is om Premiedifferentiatie in te voeren
afhankelijk van de financiële resultaten en positie
van een corporatie. Dit voorstel beoogt corporaties
te stimuleren financieel goed te presteren. Hierbij
geeft het WSW aan dat de differentiatie mogelijk
zal gaan om enkele basispunten op de geborgde
spread en dat corporaties niet in de problemen
mogen komen door de premiedifferentiatie.

Onzekerheid voor financiers over het WSW
borgingsstelsel, mede als gevolg van wijzigingen in
wet- en regelgeving kan leiden tot een hogere pricing
en beperktere beschikbaarheid van financiering.
Financiers
worden
kopschuw
door
grotere
onzekerheid. De striktere regelgeving vanuit de
overheid richting het WSW wordt door rating agencies
als een versterking van de relatie met de overheid
gezien, wat gunstig is voor de WSW-rating.
Alternatieven voor het WSW borgingsstelsel
In dit onderzoek zijn mogelijke alternatieven voor het
WSW borgingsstelsel beschouwd. Het gaat dan om
alternatieve stelsels zonder achtervang door de
overheid. Doel hiervan is om te onderzoeken of de
meerwaarde van het huidige stelsel nog steeds
bestaat in een situatie zonder achtervang van de
overheid. Daarnaast zijn financieringsalternatieven
naast WSW geborgde leningen bij de sectorbanken
4

geanalyseerd.
Internationale vergelijking: het WSW borgingsstelsel
wordt internationaal gezien als voorbeeld op het
gebied van financiering van sociale huisvesting. Het
systeem in Denemarken, Duitsland en het VK bevat
aspecten die mogelijk interessant zijn in de
Nederlandse context. Hierbij valt te denken aan het
subsidiëren van leningen om het middeldure
huursegment te stimuleren (Duitsland). Een ander
voorbeeld is het creëren van een fonds waarin
financiële
overschotten
van
sociale
huisvestingsorganisaties
worden
gestort
(Denemarken), en waarbij deze middelen uit het fonds
ten goede komen aan de sector. Dit zou een
mogelijkheid kunnen zijn om de bijvoorbeeld de
voorgestelde premies voor de achtervang binnen de
sector te houden. In het VK zijn voorbeelden van
social housing organisaties die zelfstandig financiering
op de kapitaalmarkt ophalen hetgeen mogelijk
interessant kan zijn voor de financiering van nietDAEB vastgoed in Nederland.
Andere borgingsstelsels Nederland
In Nederland kennen we naast het WSW
borgingsstelsel diverse andere borgingsstelsels waar
de overheid als achtervang fungeert, bijvoorbeeld
WEW en WFZ. Bij het WEW staat de overheid garant
voor €175mld, waarbij eenmalig een premie van
0,15% door het WEW wordt betaald bij het afsluiten
van een lening. Hierbij loopt de financier een risico van
10% van het verlies in geval van executie. De spreads
op NHG geborgde leningen zijn momenteel 150-200
basispunten. Het WFZ is met €8,5mld financiering wat
betreft omvang minder vergelijkbaar met het WSW
borgingsstelsel en zorgvastgoed is minder courant. Bij
het WFZ is 50% van de totale langlopende financiering
in de sector geborgd, waarbij financieringslasten hoger
zijn en beschikbaarheid beperkter is dan bij het WSW
borgingsstelsel.
De Stichting Waarborgfonds HBO was een voorbeeld
van een waarborgfonds zonder achtervang van het
Rijk. Dit waarborgfonds is opgeheven omdat de
voordelen van dit stelsel voor verschillende
deelnemers onvoldoende opwogen tegen de nadelen
van de onderlinge garantstelling. Hierbij was geen
sprake van verplichte solidariteit. Het is aannemelijk
dat financieel sterkere partijen zijn afgehaakt in
verband met individuele risicoafwegingen.
© 2015 Deloitte
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Transitie: om een alternatief voor het WSW
borgingsstelsel zonder achtervang door het Rijk
mogelijk te maken zal eerst een transitie naar een
nieuw systeem plaats moeten vinden. Hierbij zou
gekozen kunnen worden voor een geleidelijke transitie
waarbij nieuwbouw- en herfinanciering zonder borging
door de achtervang van Rijk en gemeenten
aangetrokken worden, waarbij deze transitie tot
maximaal 50 jaar kan duren wanneer geen sprake is
van versnelde aflossing. Zolang er nog sprake is van
(aflopende) geborgde financiering met achtervang
dient een corporatie zich te houden aan de
staatssteunregels. Een “harde knip” waarbij in één
keer alle financiering met borging door de achtervang
wordt geherfinancierd met ongeborgde financiering zal
zeer kostbaar zijn, omdat bij versnelde aflossing van
de bestaande geborgde leningen tegen marktwaarde
afgerekend dient te worden. De optie van een “harde
knip” lijkt derhalve financieel niet haalbaar of in ieder
geval financieel onaantrekkelijk. Elke transitie is
gecompliceerd, omdat altijd medewerking nodig is van
corporaties, de banken, het WSW, de overheid en
mogelijk andere stakeholders.
Alternatieven voor het WSW borgingsstelsel
Een mogelijk alternatief voor een toekomstig
borgingsstelsel zonder achtervang van het Rijk zou
een
onderlinge
borging
met
een
verzekeringsconstructie voor het default risico
(faillisementsrisico) kunnen zijn. Dit is in principe een
systeem waarbij de corporaties voor elkaar garant
staan,
vergelijkbaar
met
een
“onderlinge”
verzekeringsmaatschappij. Dit is een realiseerbaar
model maar geïnterviewden geven aan dat dit model
qua pricing altijd duurder zal zijn dan wanneer de
overheid garant staat en mogelijk ook tot minder
optimale beschikbaarheid van financiering leidt. Hierbij
bestaat het risico van adverse selection, waarbij
financieel sterkere corporaties zich onttrekken aan de
solidariteit van een collectief stelsel.

Het derde alternatief is ongeborgde financiering
zonder achtervang en zonder onderlinge solidariteit.
In dit alternatief zal blijken dat financiering niet voor
elke corporatie beschikbaar is en dat het alternatief
leidt tot hogere financieringslasten voor corporaties.
Een voorbeeld van een ongeborgd alternatief dat in
het verleden is opgezet met onderlinge borging was
het zogenaamde FinCo traject. Hierbij brachten
corporaties niet-DAEB bezit in om op de kapitaalmarkt
financiering op te halen. Dit initiatief is uiteindelijk niet
van de grond gekomen als gevolg van het uitbreken
van de kredietcrisis in 2008 waardoor financiers en
beleggers afhaakten. Een belangrijke complicatie bij
dit initiatief was een beperkt commitment bij de
deelnemende partijen. Zo zouden corporaties volledig
borg staan voor elkaar maar hadden daar nog geen
overeenstemming over bereikt. Beperkt commitment
van partijen wordt door enkele geïnterviewden
genoemd als een belangrijke oorzaak van het niet
slagen van initiatieven voor financieringsalternatieven
in de corporatiesector.
Een alternatief met behoud van achtervang van het
Rijk kan Brutering 3.0 zijn. Hierbij wordt door
corporaties een vergoeding voor de achtervang
betaald waardoor geen sprake meer is van
staatssteun met betrekking tot de achtervang. In dit
alternatief wordt deze vergoeding door de corporaties
betaald uit een verlaging van de verhuurderheffing.
Medewerking van de overheid is zodoende een
basisvoorwaarde voor dit initiatief. Bij dit initiatief
Brutering 3.0 is de transitie relatief eenvoudig omdat
de achtervang behouden blijft.

Het tweede geanalyseerde alternatief is een
coöperatiemodel in lijn met het model van de
Rabobank. Dit model is gebaseerd op onderlinge
solidariteit en onderling toezicht. Dit alternatief zal
naar verwachting niet eenvoudig te realiseren zijn en
is ook duurder qua financieringslasten voor
corporaties dan het huidige WSW borgingsstelsel.
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Alternatieve financiers
De totale WSW geborgde financiering van de
corporatiesector bedraagt circa €85mld per eind 2014
en is voor 87,3% bij de sectorbanken BNG en NWB
belegd. Bij verschillende corporaties bestaat de wens
om naast de sectorbanken alternatieve financiers te
hebben die geborgde financiering kunnen verstrekken.
Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan
institutionele beleggers.

Vanuit het WSW en corporaties loopt een initiatief om
beleggers meer te interesseren voor de geborgde
corporatiemarkt. Hierbij wordt nagedacht over
standaardisatie van voorwaarden, looptijden en
uitgiftedagen en mogelijke bundeling van financiering.

Door
het
WSW
borgingsstelsel
worden
financieringsvoordelen voor de corporatiesector
gerealiseerd. Middels het aantrekken van financiering
bij alternatieve financiers kan mogelijk de
beschikbaarheid worden vergroot plus theoretisch een
extra (beperkt) rentevoordeel.
Vanaf 2002 is het ColonnadeDuhaf initiatief actief
geweest, waarbij WSW geborgde leningen werden
geplaatst op de kapitaalmarkt. Dit initiatief heeft
daadwerkelijk gewerkt en bood een alternatief voor de
sectorbanken. Uiteindelijk is dit initiatief op termijn
geen succes geworden doordat corporaties op het
moment van plaatsing veelal voor de goedkoopste
optie gingen, wat in een aantal gevallen de hierop
inspelende sectorbanken waren, waardoor de vraag
terugliep en beleggers afhaakten.
Om andere financiers aan te trekken dient, mede op
basis van ervaringen met alternatieven uit het
verleden, aan een aantal kritische succesfactoren te
worden voldaan:
•

De risico-rendementsverhouding dient interessant
te zijn voor verstrekkers van financiering, dit
afgezet
tegen
alternatieve
beleggingsmogelijkheden;

•

Corporaties en financiers dienen commitment te
tonen en daadwerkelijk alternatieven te omarmen
inclusief bijbehorende garanties, zekerheden en
borgstellingen, het WSW moet meewerken en de
overheid dient een consistent beleid te voeren
zonder ingrijpende en onverwachte veranderingen
voor de sector;

•

De wet- en regelgeving plus het huidige WSW
borgingsstelsel dienen transparant en begrijpelijk
te zijn. Zo werkt het WSW momenteel aan
vereenvoudiging van de leningdocumentatie.
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Conclusies
•

•

Het
huidige
WSW
borgingsstelsel
biedt
woningcorporaties voordelen op het gebied van
beschikbaarheid en prijs van financiering.
Daarnaast biedt het WSW borgingsstelsel gemak
ten aanzien van het snel en met relatief beperkte
administratieve lasten aan kunnen trekken van
financiering.
De corporaties lopen gezamenlijk een financieel
risico van aanspraken op het borgingsstelsel en de
sanering. Dit risico wordt gelopen in de vorm van
jaarlijkse bijdragen voor kosten van het WSW,
saneringssteun en eventuele aanspraak op obligo
reserveringen. De woningcorporaties geven aan
dat zij de onderlinge solidariteit in het WSW
borgingsstelsel goed vinden, maar dat zij steeds
meer problemen hebben met de governance van
het WSW borgingsstelsel. De corporaties ervaren
vooral een gebrek aan inspraak in het beleid van
het WSW. De ingevoerde en voorgestelde
maatregelen door de Minister uit de zogenaamde
Meibrief hebben volgens ons onderzoek als risico
dat een deel van de in de vorige bullet benoemde
meerwaarde van het huidige WSW borgingsstelsel
wordt aangetast. De maatregelen worden door de
corporaties als een verdere inbreuk op de
onafhankelijkheid van het WSW beschouwd.

•

Andere nadelen van het WSW borgingsstelsel die
ervaren worden zijn het gebrek aan mogelijkheden
van differentiatie van voorwaarden per risicoklasse
voor corporaties (alle corporaties dienen op
dezelfde manier volmacht aan WSW te geven voor
het vestigen van onderpand op de volledige
portefeuille), het gevaar van moral hazard en de
beperking in toegestane activiteiten mede als
gevolg van staatssteun.

•

Een alternatief stelsel zonder achtervang door de
overheid is mogelijk, maar zal leiden tot hogere
pricing van financiering en een risico op beperktere
beschikbaarheid van financiering.

•

De overgang naar een stelsel zonder achtervang is
complex omdat dit medewerking van financiers,
WSW, overheden en corporaties vereist en zal
ofwel lang duren (bij het af laten lopen van huidige
financieringen) ofwel zeer kostbaar zijn vanwege
afkoop van de huidige leningposities waarbij
boeterentes in rekening kunnen worden gebracht.
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Ook is het benodigde financieringsvolume een
aandachtspunt.
•

Op basis van onze analyse concluderen wij dat het
huidige WSW borgingsstelsel financieel gezien een
goed
werkend
borgingsstelsel
is
voor
woningcorporaties en derhalve zoveel mogelijk in
haar huidige vorm behouden moet blijven. De
Meibrief van de Minister bevat een aantal
voorstellen die een risico vormen voor de soliditeit
en voorspelbaarheid van het WSW borgingsstelsel
en derhalve afbreuk doen aan de huidige
meerwaarde van het WSW borgingsstelsel:
•

Hoe meer invloed de Minister krijgt op het
WSW(beleid) en daarmee op het WSW
borgingsstelsel,
hoe
meer
politieke
onzekerheid dit met zich meebrengt, en
zodoende onzekerheid voor financiers. Deze
onzekerheid over het WSW borgingsstelsel kan
bij financiers leiden tot een hogere pricing en
beperktere beschikbaarheid van financiering.
De verschuiving naar meer overheidsinvloed
op het WSW borgingsstelsel brengt als
belangrijk risico met zich mee dat potentiële
alternatieve financiers kopschuw worden voor
de sociale corporatiesector. De striktere band
tussen overheid en het WSW wordt door rating
agencies als een versterking van de rating
gezien.

•

Het voorstel uit de Meibrief om risicodeling voor
financiers in te voeren door mogelijk ook de
DAEB activiteiten deels ongeborgd te moeten
financieren heeft (afhankelijk van de wijze van
financiële
structurering)
een
significant
verhogend effect op de financieringslasten voor
corporaties, terwijl dit naar onze verwachting
niet zal leiden tot een wezenlijke verbetering
van het toezicht door financiers op corporaties.
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Conclusies (vervolg)
• De Meibrief bevat ook een voorstel voor het
invoeren van een te betalen premie ter dekking
van het risico van de achtervang. Naar onze
mening zal deze premie op actuariële wijze
bepaald moeten worden zodat deze dekking
voldoende is voor een realistische kans van
aanspraak en omvang van aanspraak op de
achtervang. Daarbij moet ook rekening
gehouden worden met de saneringssteun en
obligoverplichting van de corporaties en de
volgordelijkheid van aanspraak waarin het
WSW borgingsstelsel al voorziet voordat de
achtervang door het Rijk en gemeenten wordt
aangesproken. Sinds oprichting in 1983 is er
geen aanspraak op de achtervang van het
WSW borgingsstelsel geweest.

•

•

Voor zover de premie ter dekking van het risico
van de achtervang niet budgetneutraal voor de
corporaties wordt ingevoerd, zal deze de
voordelen van het WSW borgingsstelsel
verminderen. Bijvoorbeeld, elke 5bp premie
over jaarlijks nieuw af te sluiten financiering
van circa €5mld, kost de woningcorporaties
circa €2,5mln per jaar. Verwachting is dat
betaling van de premie door het WSW
uiteindelijk ook voor rekening van de
corporaties komt.

•

De saneringsfunctie is ondergebracht bij het
WSW. Hierbij voert het WSW de sanering uit,
op initiatief en in opdracht van de Minister. De
corporaties geven aan dat zij de partij zijn die
de lasten van sanering dragen en derhalve een
formele stem zouden moeten hebben in het
bepalen van de wijze en omvang van sanering.

buitenlandse banken, toegankelijk blijven, mogelijk
wel tegen een hogere pricing dan wat op dit
moment door de sectorbanken wordt gevraagd.
•

Het creëren van alternatieve financieringsbronnen
voor geborgde financiering door de sectorbanken
is naar onze mening belangrijk voor de
corporatiesector.
Een
voorbeeld
is
het
voorgenomen initiatief van het WSW om WSW
geborgde financieringsvraag meer gestructureerd
aan de kapitaalmarkt aan te laten bieden, naar
analogie van het plaatsen van staatsobligaties. Dit
initiatief kan naar onze mening bijdragen aan het
verkrijgen van toegang tot een bredere groep van
financiers.

•

Voor ongeborgde financiering, waar het WSW
borgingsstelsel niet van toepassing is, is het aan te
bevelen om als corporatiesector op zoek te gaan
naar een alternatieve structuur om financiering aan
te trekken. Door schaalvorming kunnen de kosten
en inspanningen om alternatieve financiering aan
te
trekken
gereduceerd
worden
en
de
beschikbaarheid en pricing geoptimaliseerd
worden. Gezien de ervaringen met het opzetten
van dit soort alternatieve structuren is commitment
qua in te brengen financieringsvolume vanuit de
corporatiesector en medewerking van het WSW, bij
onder meer vrijgave van onderpand, cruciaal voor
het kunnen slagen van initiatieven op dit gebied.

De
onderlinge
afhankelijkheid
van
de
corporatiesector en de sectorbanken BNG en de
NWB is groot. Deze afhankelijkheid is vooral het
gevolg van de lagere rentevergoedingen die BNG
en NWB (kunnen) vragen vanwege hun hoge
rating en status als promotional bank. Indien BNG
en NWB deze status zouden verliezen als mogelijk
gevolg van Basel III regelgeving zal dit leiden tot
een prijsverhogend effect op de financiering van
corporaties. Ook de beschikbaarheid vanuit BNG
en NWB wordt in dat geval mogelijk beperkter.
Zolang de WSW borging het equivalent blijft van
een staatsgarantie, zal een brede kring van
financiers, waaronder institutionele beleggers en
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1. Introductie en aanleiding
Vraagstelling en aanpak
Aanleiding

•

Aanleiding voor dit onderzoek zijn de uitkomsten van
de Parlementaire Enquête Woningcorporaties waaruit
volgens Aedes stevige conclusies zijn getrokken ten
aanzien van de rol en de positie van het WSW. Deze
conclusies zijn door de Minister voor Wonen en
Rijksdienst
(“Minister”)
vertaald
naar
beleidsvoornemens die zijn vastgelegd in de ‘meibrief’ van de Minister die op 1 juni 2015 is
gepubliceerd.
Hierbij
krijgt
de
Minister
instemmingsbevoegdheid met betrekking tot de WSW
beleidskaders en kan hij de RvC van het WSW
ontslaan. Daarnaast stelt de Minister voor dat het
WSW vanaf 1 januari 2017 een premie dient te
betalen aan de twee achtervangers (Rijk en
gemeenten) en dat financiers meer risicodragend
worden.

•

Aedes geeft in reactie op deze brief aan (brief aan
Tweede Kamer, 17 juni 2015) dat momenteel een
“verstatelijking” van het WSW plaatsvindt, waarbij
onder andere de overheid instemmingsbevoegdheid
krijgt met betrekking tot de WSW beleidskaders en de
RvC van het WSW kan ontslaan. Aedes vraagt zich af
welke mogelijke gevolgen de voorgestelde wijzigingen
op het WSW borgingsstelsel kunnen hebben.

•

Werkwijze
Dit onderzoeksrapport is tot stand gekomen op basis
van literatuuronderzoek in combinatie met gesprekken
met diverse stakeholders:
-

Bestaande literatuur en
regelgeving (zie bijlage);

-

Interviews
met
corporaties,
(sectoren
commerciële-) banken, ministeries, beleggers, een
gemeente,
het
WSW
en
overige
financieringsspecialisten (zie hieronder) ;

-

Kennis
van
Deloitte
uit
eerdere
onderzoekstrajecten, waaronder het WSW initiatief
‘FinCo’ en de evaluatie van het Waarborgfonds
voor de Zorg (Deloitte, 2015). Daarnaast kennis
van de vastgoed financieringsmarkt en ruime
ervaring met het arrangeren van ongeborgde
corporatiefinanciering.

Vraagstelling
Aedes heeft de volgende vraagstelling voor dit
onderzoek geformuleerd:
“Wat is de meerwaarde van het huidige WSW
borgingsstelsel
ten
opzichte
van
mogelijke
alternatieve financieringsstructuren?”
Om te komen tot beantwoording van de hoofdvraag
worden
diverse
deelonderwerpen
in
dit
onderzoeksrapport behandeld. Hierbij heeft Aedes
een
klankbordgroep
met
bestuurders
van
verschillende corporaties opgezet waarmee de scope
van het onderzoek is afgestemd.

Analyse van kritische succes factoren voor een
financieringsstelsel, waarbij leerpunten van
initiatieven uit het verleden worden meegenomen.
Daarbij worden tevens mogelijke knelpunten in de
eventuele transitie benoemd:
• Analyse van andere borgingsstelsel in
Nederland
en
van
de
internationale
vormgeving van de financiering van sociale
huisvesting.
Analyse van mogelijke alternatieven voor het
huidige WSW borgingssysteem inclusief een
eventuele transitie. Deze alternatieven zijn
afgestemd met de klankbordgroep ;
Analyse van mogelijke financieringsalternatieven
naast de huidige geborgde financiering die veelal
bij de sectorbanken is ondergebracht.

huidige

wet-

en

Het onderzoek omvat geen diepgaande uitwerking
van de alternatieven.

Op hoofdlijnen bestaat het onderzoek uit de volgende
onderdelen:
• Analyse van de voor- en nadelen van het huidige
WSW borgingsstelsel (inclusief kwantificering waar
mogelijk);
• Analyse van de mogelijke impact van de recente
beleidsmatige ontwikkelingen;

10
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2.1 Huidige WSW borgingsstelsel
Woningcorporaties en het WSW borgingsstelsel
Inleiding
In Nederland zijn 362 woningcorporaties (WSW, 2014)
aangesloten
bij
het
Waarborgfonds
Sociale
Woningbouw (“WSW”). Het WSW is opgericht in 1983
en
staat
borg
voor
de
financiering
die
woningcorporaties aantrekken voor activiteiten rondom
sociale woningbouw. Niet alle activiteiten van
corporaties komen in aanmerking voor financiering met
WSW borging. Leningen voor de financiering van nietDAEB activiteiten of leningen met een looptijd korter
dan 2 jaar vallen niet onder het WSW borgingsstelsel.
Middels de borgstelling zijn corporaties in staat onder
gunstige voorwaarden financiering aan te trekken bij
banken met beperkte administratieve lasten (zowel bij
afsluiten als gedurende de looptijd) in vergelijking met
een commerciële lening zonder borging. Doelstelling
van het WSW is daarbij dat corporaties in staat worden
gesteld om activiteiten rondom sociale woningbouw
tegen zo gunstig mogelijke voorwaarden te kunnen
financieren. De door WSW geborgde schuld bedraagt
per ultimo 2014 €85mld (WSW, 2014). De totale
contante waarde van de ‘dienst der leningen’*, welke
bestaat uit de rente en aflossing van de uitstaande
leningportefeuille over de resterende looptijd, bedraagt
per ultimo 2014 €125mld.
Volgens de nieuwe Woningwet dienen DAEB en nietDAEB activiteiten gesplitst te worden. De splitsing en
het overhevelen van activiteiten van het DAEB segment
naar het niet-DAEB segment leidt mogelijk tot
ongeborgde (her)financiering van deel van de geborgde
schuld.
Het WSW borgingsstelsel
Indien een bij het WSW aangesloten woningcorporatie
niet aan haar betalingsverplichtingen van een WSW
geborgde lening kan voldoen, kan de financier van de
betreffende lening aanspraak maken op het WSW
borgingsstelsel. Dit borgingsstelsel is opgebouwd uit
drie verschillende lagen.
De eerste laag bestaat uit het risicovermogen van
WSW, opgebouwd door bijdragen van de deelnemende
corporaties, waarmee eerste aanspraken op de borg
kunnen worden opgevangen. De totale omvang van het
risicovermogen van het WSW bedraagt per ultimo 2014
€485mln.

uit de obligoverplichting: indien het risicovermogen van
het WSW onder het garantieniveau van 0,25% van het
totale geborgde schuldrestant dreigt te komen, dan
dient het WSW de obligo’s op te vragen bij de
deelnemende corporaties. De totale obligoverplichting
van de deelnemers van het WSW bedraagt per ultimo
2014 €3,2mld. De obligoverplichting is een percentage
(3,76% per ultimo 2014) van de totale uitstaande
geborgde schuld.
De derde laag bestaat uit de achtervang van het Rijk en
gemeenten. Het Rijk en gemeenten hebben een
overeenkomst dat het WSW kan beschikken over
renteloze leningen om de dienst der lening van een
corporatie over te nemen. Het Rijk verstrekt 50% van
de benodigde renteloze leningen. De zogenoemde
“schadegemeenten”* zijn verantwoordelijk voor het
verstrekken van 25% van de renteloze leningen en alle
overige gemeenten die achtervanger zijn van WSW
(inclusief de schadegemeenten*) verstrekken de
overige 25%.
Saneringssteun
Indien woningcorporaties in financiële problemen
komen is het, alvorens het WSW borgingsstelsel
aangesproken wordt, vanuit de overheid mogelijk om
corporaties onder strikte voorwaarden saneringssteun
te verstrekken. De taak van het verstrekken van
saneringssteun lag voorheen bij de Autoriteit
Woningcorporaties. Per 1 juli 2015 is de saneringstaak
overgedragen aan het WSW. Voor de saneringssteun
wordt van alle woningcorporaties een bijdrage
gevraagd op het moment dat door de Minister op
voorspraak van het WSW tot sanering wordt besloten.
Saneringssteun maakt onderdeel uit van de wijze
waarop bijvoorbeeld financiers en ratingbureaus de
risico's van financiering van de sector inschatten.
Woningcorporaties in financiële problemen
Sinds 1990 zijn 20 woningcorporaties door
verschillende oorzaken in financiële problemen
gekomen (Veenstra, J. & Van Ommeren 2015). De
saneringssteun van de Autoriteit Woningcorporaties is
hierbij aangesproken voor een bedrag van €1,3mld. Het
grootste bedrag aan saneringssteun was circa €675mln
voor Vestia. Het WSW borgingsstelsel inclusief de
achtervang van de overheid is tot op heden nooit
aangesproken.

De tweede laag van het WSW borgingsstelsel bestaat
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2.2 Belangrijkste voordelen van het
WSW borgingsstelsel
De voordelen van het WSW borgingsstelsel zijn van financiële en
operationele aard
Inleiding
De afgelopen decennia is er meerdere keren
onderzoek gedaan naar de voor- en nadelen van het
WSW borgingsstelsel. In dit hoofdstuk worden de
voor- en nadelen uit verschillende onderzoeken*
benoemd en nader geanalyseerd.
Voordelen
De voordelen van het WSW borgingsstelsel zijn onder
te verdelen in financiële- en operationele voordelen.
Financiële voordelen
Beschikbaarheid van financiering
De zekerheid van beschikbaar kapitaal (met langere
looptijden) is een financieel voordeel van het WSW
borgingsstelsel en wordt op het niveau van de totale
sector veelal gezien als meest van belang (op het
niveau van de individuele corporatie wordt bij het
afsluiten pricing vaak als leidraad gebruikt).
In Nederland wordt de beschikbaarheid voor het
overgrote deel ingevuld door de sectorbanken (87,3%
eind 2014). BNG en NWB kunnen door hun hoge
rating eenvoudiger kapitaal aantrekken en tegen
lagere tarieven dan ‘reguliere’ banken. De
beschikbaarheid van kapitaal voor de sectorbanken is
(door hun hoge rating en wijze van financiering)
relatief ongevoelig gebleken voor (politieke)
marktontwikkelingen en incidenten. Hierdoor zijn
tijdens de kredietcrisis en de Vestia casus over het
algemeen de loketten bij de sectorbanken voor
corporaties open geweest, terwijl commerciële banken
grotendeels stopten met kredietverstrekking aan de
sector. Wel liepen ook bij de sectorbanken spreads op
leningen met langere looptijden (10 jaar plus) sterk
op.
Pricing
Geborgde financiering levert een rentevoordeel voor
corporaties op als gevolg van het beperkte risico voor
financiers. Het WSW borgingsstelsel biedt financiers
zekerheid
omtrent
toekomstige
renteen
aflossingsverplichtingen waardoor een lagere spread
wordt gehanteerd dan bij ongeborgde financiering.
Woningcorporaties kunnen de gunstig geprijsde
financiering aantrekken op basis van de AAA-rating
(Moody’s)¹ en AA+-rating (S&P)¹ van het WSW. Op
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basis van de rating van het WSW geldt een relatief
laag kapitaalbeslag* voor banken. Voor de
sectorbanken geldt dat zij lagere funding kosten
kennen dan reguliere banken, als gevolg van een laag
kredietrisico en beperkt aan te houden kapitaal (zie
paragraaf 2.4). Het beleid van de sectorbanken is dat
de kosten van kapitaal zonder extra opslag worden
doorberekend aan corporaties. Hiermee profiteren
corporaties direct van het funding voordeel van de
sectorbanken.
Dit heeft er toe geleid dat de sectorbanken een groot
deel van de totale financieringsbehoefte van
woningcorporaties hebben verstrekt. Onderstaand is
het volume nieuwe geborgde leningen naar soort
financier weergegeven (WSW, 2014).

Tabel 2.2.1 (jaarverslag WSW 2015)

Het rentevoordeel ten opzichte van ongeborgde
financieringen wordt volgens onderzoeken verwacht
te liggen tussen 80 basispunten (Veenstra, J. en Van
Ommeren, B. 2015) en 100-160 basispunten
(Maatman, R. en Van Welie, T. 2015). Het onderzoek
van Veenstra en Van Ommeren gaat uit van
sectorbank data, het onderzoek van Maatman en Van
Welie gaat uit van een corporatie die tevens geborgde
financiering heeft aangetrokken. Wanneer een
vastgoedonderneming geen toegelaten instelling is
verwacht men een opslag van meer dan 200
basispunten. Mogelijk houdt het ongeborgde tarief van
80 basispunten rekening met zekerheden van de
debiteur, zoals de sanering van corporaties. In
paragraaf 2.4 wordt een kwantificering van het
rentevoordeel verder uitgewerkt. Het rentevoordeel is
onafhankelijk
van het risicoprofiel
van de
kredietnemer waardoor iedere woningcorporatie kan
profiteren van een vergelijkbaar rentevoordeel.
Conclusie is dat het rentevoordeel van het totale
WSW borgingsstelsel met 80-160 basispunten
significant is.

¹ Peildatum augustus 2015
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2.2 Belangrijkste voordelen van het
WSW borgingsstelsel
De voordelen van het WSW borgingsstelsel zijn van financiële en
operationele aard
Operationele voordelen
Administratieve lasten
De operationele voordelen zien op administratieve
voordelen doordat het financieringsproces via het
WSW gestandaardiseerd is. De administratieve lasten
voor woningcorporaties worden beperkt doordat
contracten
en
processen
van
afsluiten
gestandaardiseerd zijn. Dit betreft zowel de
administratieve lasten bij (1) afsluiting van leningen
als (2) gedurende looptijd (rapportages e.d.). Door de
gestandaardiseerde
informatievoorziening
vanuit
corporaties
en
de
gestandaardiseerde
risicobeoordeling van het WSW op basis waarvan het
borgingsplafond wordt vastgesteld wordt de snelheid
van het risicobeoordelingsproces door banken
bevorderd.

Doorlooptijd
Naast de beschikbaarheid van kapitaal is de snelheid
waarmee kapitaal kan worden aangetrokken een
voordeel van het WSW borgingsstelsel. De snelheid
van de risicobeoordeling door banken, en daarmee de
snelheid waarmee kapitaal aangetrokken kan worden,
werd tijdens de interviews als belangrijke voorwaarde
voor een nieuw systeem benoemd. Geborgd kan dit
veelal binnen 1-2 weken, terwijl ongeborgde
financiering al snel 3-4 maanden kost.

Voorbeelden
van
additionele
informatie
die
opgevraagd wordt bij het afsluiten van commerciële
financiering zijn gegevens met betrekking tot het
onderpand (aantallen, waardering, staat van
onderhoud,
overige
specificaties),
huurdersgegevens, verwachte meerjarenkasstroomprognose
voor het onderpand. Gedurende de looptijd willen
financiers onder meer zicht hebben op de
waardeontwikkeling van het onderpand, mutaties in
de
portefeuille
en
aanpassingen
in
de
kasstroomprognose voor de portefeuille. Hierbij wordt
voor wijzigingen en mutaties veelal vergoedingen
gevraagd. De informatie uitvragen per financier
verschillen daarbij.
Kanttekening van verschillende corporaties is dat
commerciële banken steeds vaker additionele
informatie opvragen bij geborgde financiering
(bijvoorbeeld de dPi).
Ander voordeel van geborgde financiering is dat niet
op voorhand het recht van hypotheek gevestigd wordt
op het onderpand waardoor kosten worden bespaard.
Aan het WSW wordt éénmalig een volmacht voor het
vestigen van hypotheek verstrekt.
Corporaties worden door het verticaal toezicht van het
WSW gedwongen hun informatievoorziening op
niveau te houden.
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2.3 Belangrijkste nadelen van het
WSW borgingsstelsel
De nadelen van het WSW borgingsstelsel zijn voornamelijk van
organisatorische en beleidsmatige aard
Inleiding
Naast de financiële en operationele voordelen van het
borgingsstelsel, ervaren woningcorporaties, de
overheid en overige betrokken partijen ook nadelen
van het stelsel.
Nadelen
Uit diverse onderzoeken blijken nadelen van het
WSW borgingsstelsel. Volgens de Parlementaire
Enquêtecommissie Woningcorporaties 2014 (hierna:
PEW) ontbreken er door de zekerheden die het
borgingsstelsel biedt belangrijke prikkels voor zowel
woningcorporaties als voor financiers ter voorkoming
van moral hazard. “Beschikbaarheid vermogen en
gemakkelijke toegang tot krediet leidt tot een
verminderd risicobewust zijn”.
Prikkels
Aan de kant van woningcorporaties ontbreken volgens
de PEW prikkels voor een zo’n efficiënt en effectief
mogelijke bedrijfsvoering. Door de onderlinge
solidariteit en borging van de woningcorporaties
ontstaat er een sterk zekerheidsstelsel. De mogelijke
‘moral hazard’ die hierdoor volgens de PEW ontstaat
is dat beleidsmakers bij woningcorporaties beperkt
risico dragen, niet verantwoordelijk zijn voor de
uiteindelijke gevolgen van hun beslissingen en
daardoor mogelijk eerder beslissingen nemen die niet
het gewenste risicoprofiel hebben voor een
woningcorporatie. Mogelijk verkeerde beslissingen
worden afgewenteld op de overige woningcorporaties.
Corporaties hadden volgens het Aedes onderzoek
‘Toezicht met bite’ (2012) weinig prikkels vanuit de
markt om efficiënt te opereren. Het WSW heeft een
risicomanagement systeem dat corporaties monitort
en het WSW onderneemt actie wanneer corporaties
niet aan de voorgeschreven voorwaarden (onder
meer financiële ratio’s) voldoen.
Binnen de sector is sprake van gedwongen solidariteit
middels de saneringssteun (en het obligo indien
corporaties het borgingsstelsel gebruiken), waarbij
corporaties financiële problemen van elkaar
opvangen, zoals bijvoorbeeld bij Vestia en WSG.
Volgens de PEW ontbreekt aan de kant van de
financiers de prikkel om een financieringsaanvraag
gedegen te analyseren en vindt mogelijk geen
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adequate risicobeoordeling en monitoring van de
leningportefeuille plaats als gevolg van de zekerheid
van het borgingsstelsel. Financiers voeren volgens de
PEW geen gedegen onderzoek uit doordat ook bij een
default van de kredietnemer, de financier aanspraak
maakt om het volledig uitstaande bedrag terug te
vorderen via het borgingsstelsel van het WSW.
Financiers geven aan dat zij dit onderzoek wel
degelijk uitvoeren.
De Minister heeft op 1 juni 2015 middels een
kamerbrief voorstellen gedaan om bovengenoemde
nadelen te beperken. Deze voorstellen worden
besproken in paragraaf 2.5.
Beleidsmatige invloed WSW op corporaties
Verschillende corporaties ervaren dat het WSW
steeds terughoudender wordt in het borgen van
corporaties en strikter wordt in het beoordelen. Daarbij
legt het WSW woningcorporaties beperkingen op met
betrekking tot het door corporaties te voeren beleid,
welke verder gaan dan reguliere maatregelen voor
risicobeheersing zoals deze ook door commerciële
financiers worden vereist.
Een voorbeeld zijn de regels van het WSW met
betrekking tot het gebruik van derivaten. Deze
derivatenrichtlijn beperkt volgens corporaties de
mogelijkheden voor het beheersen van het renterisico
voor woningcorporaties. De derivatenrichtlijn kan
daarmee een onbedoeld effect hebben. Andere
voorbeelden zijn de richtlijnen met betrekking tot het
eigen middelen beleid en de noodzakelijke
toestemming bij de verkoop van woningen waaraan
corporaties dienen te voldoen.
Daarbij ervaren corporaties een gebrek aan invloed
op het WSW. Via de deelnemersraad wordt advies
gegeven aan het WSW inzake wijzigingen in het
deelnemersreglement, maar het WSW bepaalt of zij
wijzigingen doorvoert. Daarnaast is er volgens de
corporaties een gebrek aan mogelijkheden bij het
WSW om te differentiëren met voorwaarden per
risicoklasse voor corporaties.
Daarbij geeft de PEW aan dat er sprake is van
rolvervaging
tussen
WSW,
CFV
(Autoriteit
Woningcorporaties) en de Minister. “Het WSW
opereert in de praktijk als toezichthouder.”
© 2015 Deloitte

2.3 Belangrijkste nadelen van het
WSW borgingsstelsel
De nadelen van het WSW borgingsstelsel zijn voornamelijk van
organisatorische en beleidsmatige aard
Volmacht
Het WSW vraagt aan corporaties een volmacht voor
het vestigen van hypotheek op de volledige
portefeuille. Enerzijds is het een voordeel dat niet
direct hypotheek hoeft te worden gevestigd,
anderzijds betekent dit dat bij verkoop of financiering
waarvoor onderpand noodzakelijk is vrijgave van het
onderpand aan het WSW dient te worden gevraagd.
Nadeel is dat WSW volmacht op al het bezit vraagt,
en niet alleen het noodzakelijke onderpand gegeven
de uitstaande geborgde financiering.
Gemeenten
Gemeenten fungeren als achtervang en diverse
corporaties merken dat gemeenten zelfstandig een
beoordeling uit willen voeren, en eventuele
achtervang
willen
koppelen
aan
specifieke
investeringen die corporaties moeten doen. Hierdoor
kan een financiering worden gekoppeld worden aan
specifieke projecten, terwijl alle financiering op dit
moment bedrijfsfinanciering is. Daarbij is in de nieuwe
woningwet geregeld dat de gemeente samen met
bewoners prestatieafspraken met de corporatie maakt
die jaarlijks gemonitord worden. Verschillende
gemeenten willen mede n.a.v. incidenten in de sector
meer grip op de risico's die corporaties lopen krijgen.
Invulling kan worden gegeven door als gemeente een
meer uitgebreide beoordeling uit te willen voeren en
additionele info bij corporaties op te vragen. Deze
invulling verschilt overigens sterk per gemeente.
Staatssteun
Omdat sprake is van staatssteun worden corporaties
beperkt in het ondernemen van niet-DAEB activiteiten.
Het is nu nog niet bekend of beleggers het goedkope
middensegment (net boven de liberalisatiegrens) op
zullen pakken, terwijl corporaties dit slechts beperkt
kunnen oppakken.
Europese wet- en regelgeving dient er op toe te zien
dat landen geen ongeoorloofde staatssteun verlenen.
Voor DAEB activiteiten zoals sociale woningbouw kan
staatssteun worden gegeven. Tot 1 juli 2015 waren er
drie vormen van staatssteun aan corporaties:
•
•
•

Saneringssteun;
Grondsubsidie door gemeenten;
Borging WSW, achtervang van de overheid.

Het uitvoeren van de saneringssteun is vanaf 1 juli
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een taak van het WSW. Desondanks blijft sprake van
staatsteun zolang de overheid voorschrijft welke
inbreng van middelen van corporaties voor de
sanering gevraagd wordt (analyse in het kader van
Brutering 2.0). Ook is sprake van staatssteun als door
de Staat wordt bepaald wanneer woningcorporaties in
financiële nood aanspraak op de steun kunnen
maken.
Indien de achtervang vervalt is volgens extern
onderzoek, in het kader van Brutering 2.0,
waarschijnlijk niet langer sprake van staatssteun door
de overheid (afgezien van grondsubsidie). Zonder
staatssteun hoeven op basis van Europese wet- en
regelgeving elementen uit de nieuwe Woningwet niet
meer van toepassing te zijn, bijvoorbeeld de scheiding
van DAEB/niet-DAEB. Onder voorwaarden kan ook bij
minder dan 80% borging van de financiering sprake
zijn van geen staatssteun.
Structuur
Corporaties ervaren politieke inmenging in de werking
van het WSW. Corporaties geven aan dat hun invloed
op het WSW afneemt, terwijl corporaties wel onderling
garant staan middels obligoverplichting richting het
WSW. Niet alle corporaties het eens met de huidige
door de overheid opgelegde structuur waarbinnen het
WSW dient te opereren.
Afhankelijkheid sectorbanken
De onderlinge afhankelijkheid van de corporatiesector
en de sectorbanken BNG en de NWB is groot, waarbij
beschikbaarheid van beide banken van groot belang
is voor de sector. Deze afhankelijkheid is vooral het
gevolg van de lagere rentevergoedingen die BNG en
NWB (kunnen) vragen vanwege hun hoge rating en
status als promotional bank. Indien BNG en NWB
deze status zouden verliezen als mogelijk gevolg van
Basel III regelgeving zal dit leiden tot een
prijsverhogend effect op de financiering van
corporaties. Ook de beschikbaarheid vanuit BNG en
NWB wordt in dat geval mogelijk beperkter.
Zolang de WSW borging het equivalent blijft van een
staatsgarantie, zal een brede kring van financiers,
waaronder institutionele beleggers en buitenlandse
banken, toegankelijk blijven, mogelijk wel tegen een
hogere pricing dan wat op dit moment door de
sectorbanken wordt gevraagd.
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2.4. Kwantificering van financieel
voordeel WSW borgingsstelsel
Kwantificering van financieel voordeel WSW borgingsstelsel

Inleiding
De kwantificering van de financiële voor- en nadelen
van het borgingsstelsel in deze paragraaf is
gebaseerd op een analyse van bestaande literatuur in
combinatie met een kwantitatieve analyse. Deze
analyse richt zich alleen op de kwantificering van het
rentevoordeel, niet op de kwantificering van andere
voordelen zoals administratieve lasten, bijkomende
kosten en kosten gerelateerd aan beschikbaarheid.
Met behulp van een theoretisch kader wordt in deze
paragraaf een analyse uitgevoerd naar:
1. Het te verwachten verschil in spread tussen een
geborgde en ongeborgde lening.
2. De mogelijke financiële impact indien sprake is
van gedeeltelijke borging van een lening.
3. De mogelijke impact van het wegvallen van de
achtervang van het Rijk en gemeenten.
Op basis van de interviews wordt duidelijk dat
sectorbanken en commerciële banken verschillende
methoden kunnen hanteren voor de berekening van
het aan te houden kapitaal voor het kredietrisico
conform Basel richtlijnen. Sectorbanken kunnen
hierbij eenvoudigere modellen hanteren, commerciële
banken hanteren (advanced) interne ratingmethoden
(zie bijlage IV). De verschillen in methode kunnen
impact hebben op de kredietopslagen.
Methode
De kosten van een lening die een bank doorberekent
aan een kredietnemer worden in deze paragraaf
benaderd middels een theoretisch model. Dit model is
onder andere gebaseerd op de Capital Requirements
Regulation (CRR) zoals gepubliceerd in het
publicatieblad van de Europese Unie (2013). Het
gehanteerde model is nader uitgewerkt in bijlage IV.
Veronderstelling is dat de uitleenrente 𝑟𝐿 van de bank
als volgt kan worden afgeleid:
𝑟𝐿 ≅ 𝑟 +𝛾𝐿+𝑝𝛿* + 𝜋𝜃𝑤
met:
𝑟
= gemiddelde inleenrente van een bank
𝛾𝐿 = gemiddelde operationele kosten
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𝑝𝛿* = opslag voor het kredietrisico
𝜋𝜃𝑤 = opslag voor de kapitaalkosten
Inleenrente
De inleenrente voor een bank hangt mede af van de
looptijd van een lening en de kredietwaardigheid van
de bank. De inleenrente is lager voor de sectorbanken
dan voor commerciële banken (door de credit rating).
Opslag operationele kosten
In het onderzoek van Veenstra en Van Ommeren
(2015) wordt aangegeven dat in geval van 100%
borging door het WSW de bank naast de inleenrente
met name kosten heeft voor het aanspreken van het
WSW op de borging. Deze kosten zijn volgens dit
onderzoek verwerkt in de risico-opslag voor
operationele kosten.
Volgens het onderzoek van Veenstra en Van
Ommeren (2015) is het verschil tussen de
couponrente op geborgde corporatieleningen en de
referentierente 7 bp. De operationele kosten voor een
corporatielening worden dus ingeschat op 7 bp.
Impliciete aanname in onze analyse is dat de opslag
voor operationele kosten gelijk is voor geborgde- en
ongeborgde leningen. Mogelijk vallen de operationele
kosten voor banken voor ongeborgde leningen in de
praktijk hoger uit doordat bijvoorbeeld intensievere
monitoring plaatsvindt.
Opslag kredietrisico
De opslag voor het kredietrisico (𝑝𝛿*) wordt berekend
op basis van de kans op verlies (probability of default,
“PD”) vermenigvuldigd met het verlies bij een default
(loss given default, “ LGD”).
Kredietrisico bij borging door het Rijk
Met de huidige publieke achtervang heeft het WSW
een rating van AAA (Moody’s) en AA+ (S&P). Dit komt
overeen met een kans op default (PD) voor WSW
geborgde leningen van circa 0% en dus een opslag
van 0 bp voor het kredietrisico.
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2.4. Kwantificering van financieel
voordeel WSW borgingsstelsel
Kwantificering van financieel voordeel WSW borgingsstelsel
Opslag kredietrisico (vervolg)
Kredietrisico zonder achtervang door het Rijk
De kredietwaardigheid van het WSW zal lager worden
ingeschat indien er geen sprake meer is van een
achtervang door het Rijk en zodoende de PD hoger. De
kans van default van het WSW zonder achtervang van
het Rijk is in het model meegenomen als een variabele.
Deze variabele loopt in de grafiek op in stappen van 10
basispunten tot 5% (zie de grafiek op de pagina 19).
Voor de LGD zonder achtervang door het Rijk is in
deze analyse uitgegaan van het rapport van het
Ministerie van BZK (2015a) waarin een gemiddelde
LGD van 25% voor het Rijk als achtervang wordt
benoemd.
Kredietrisico ongeborgde leningen
Voor een ongeborgde lening geldt dat de kans op
default wordt bepaalt door de kredietwaardigheid van
een individuele corporatie. Op basis van de interviews
is de inschatting dat de gemiddelde creditrating van
een corporatie BBB+ tot BB+ bedraagt, en kan een
verwachte probability of default worden afgeleid tussen
0,20% (20 bp) en 1,95% (195bp) (Moody’s, 2011).
De LGD van een volledig ongeborgde lening zal hoger
zijn dan de gemiddelde LGD van 25% voor het Rijk als
achtervang, gegeven het feit dat in deze LGD het
risicovermogen
(inclusief
obligoverplichting
van
corporaties aan het WSW) is opgenomen. Deze
obligoverplichting bedraagt 4,33% van het uitstaande
leningbedrag. Voor een ongeborgde lening nemen wij
voor deze analyse derhalve een LGD van 30% aan.
Opslag kapitaalkosten
De opslag voor de kapitaalkosten 𝜋𝜃𝑤 is opgebouwd
uit de rendementseis van een bank 𝜋 , de minimaal
vereiste solvabiliteit vanuit Basel II/III(𝜃) en het
risicogewicht van een lening(𝑤).
Rendementseis banken
De rendementseis voor een bank is in de analyse
verondersteld op 8%, gelijk aan de doelstelling voor het
rendement op eigen vermogen zoals weergeven in het
jaarverslag 2014 van de BNG. Veronderstelling in deze
analyse is dat de rendementseis voor sectorbanken en
commerciële banken gelijk is. In de praktijk zullen
commerciële banken naar verwachting een hogere
rendementseis hebben.
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Solvabiliteitseis
Voor het berekenen van de kapitaalkostenopslag is
verondersteld dat de minimale solvabiliteitseis 8%
bedraagt (Basel II). Daarnaast is ook de totale opslag
geplot voor Basel III waar een hogere minimale
solvabiliteitseis van circa 16% voor systeemrelevante
banken geldt.
Risicogewicht geborgde financiering
Het risicogewicht (w) is onder de interne ratingmethode
een functie van de kans op default (PD), het verwachte
verlies bij default (LGD), de looptijd van de lening en de
jaarlijkse omzet, zoals is voorgeschreven door de
Europese Unie in artikel 153 van de Capital
Requirements Regulation (CRR).
Bij de standaardbenadering is sprake van een
voorgeschreven percentage voor het risicogewicht,
afhankelijk van het type kredietnemer en/of een
kredietnemer wel of geen rating heeft.
In het geval van een geborgde lening door het WSW
borgingsstelsel is alleen het risicogewicht (w) van het
WSW van belang. Gegeven de AAA/AA+ rating van het
WSW is dit risicogewicht voor beide methoden bij
benadering nul.
Risicogewicht zonder achtervang door het Rijk
Het risicogewicht voor het aantrekken van financiering
zonder achtervang van het Rijk, maar met onderlinge
garantstelling, is afhankelijk van de kans van default
van WSW zonder achtervang, welke wij als variabelen
beschouwen. Bij de berekening van het risicogewicht
gaan we bij deze analyse uit van de interne rating
methode.
Risicogewicht ongeborgde financiering
Voor een ongeborgde lening geldt een hoger
risicogewicht, en daarmee een hogere opslag voor het
aan te houden kapitaal dan voor een geborgde lening.
Op basis van een inschatting dat de gemiddelde
creditrating van een corporatie BBB+ tot BB+ bedraagt,
is het risicogewicht volgens de standaard benadering
50% of 100% (voorgeschreven in de CRR). In deze
analyse is uitgegaan van een conservatieve benadering
(op basis van de veronderstelde rating, waarbij
uitgegaan wordt van BB+) met een risicogewicht van
100%, dit is tevens het risicogewicht dat
voorgeschreven is voor instellingen zonder rating.
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2.4. Kwantificering van financieel
voordeel WSW borgingsstelsel
Als het WSW borgingsstelsel wegvalt heeft dat een theoretisch
negatief effect op het rentevoordeel ter grootte van 70-123 bp
De kwantificering start met de analyse van het
verschil tussen geborgde en ongeborgde financiering.
Vervolgens wordt gedeeltelijke borging toegelicht
(deels geborgd, deels ongeborgd) en tot slot wordt het
effect van het wegvallen van de achtervang in kaart
gebracht.
1. Verschil in spread tussen geborgde- en
ongeborgde financiering
Onderzoeken naar het rentevoordeel van WSW
geborgde financiering ten opzichte van ongeborgde
financiering indiceren een voordeel van 80-200bp.
Zowel enkele commerciële banken als het WSW
benoemen een verschil tussen geborgd en ongeborgd
dat kan oplopen tot 200bp wanneer het ongeborgd
vastgoed in een nevenstructuur betreft.
In het onderzoek van Veenstra en Van Ommeren
(2015) wordt geconcludeerd dat het rentevoordeel van
geborgde financiering ten opzichte van ongeborgde
financiering circa 80-85bp bedraagt voor corporaties.
Maatman en Van Welie (2015) schatten in dat de
risico opslag op geborgde financiering circa 40-50bp
bedraagt en de risico opslag op ongeborgde
financiering circa 150-200bp. Op basis van
voorgaande zou het rentevoordeel van het WSW
borgingsstelsel dus op 100-160bp geschat kunnen
worden.
Het WSW geeft in haar jaarverslag aan dat het
rentevoordeel van WSW geborgde financiering ten
opzichte van ongeborgde financiering circa 150-200bp
bedraagt.
Geborgde financiering
Bij geborgde financiering bestaat de opslag op de
inleenrente voornamelijk uit de operationele kosten,
doordat de LGD en het risicogewicht w bij benadering
nul zijn. Uit de interviews blijkt dat de rentekosten op
een geborgde lening circa 40bp zijn. Terugrekenen
vanaf een opslag voor operationele kosten van 7bp
resulteert in een inleenrente voor de banken van circa
33bp.
Ongeborgde financiering
Op basis van de hiervoor genoemde aannames voor
het model bedraagt de opslag voor kapitaalkosten
64bp
(8%
rendementseis
x
8%
minimale
solvabiliteitseis x 100% risicogewicht).
Uitgaande van een PD tussen 0,2% (20 bp) en 1,95%
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(195bp) ligt de opslag voor kredietrisico, bij een LGD
van 30%, tussen 6bp (30% x 20bp) – 59 bp (30% x
195bp), afhankelijk van de kredietwaardigheid van
een corporatie. Totaal komt dit neer op een voordeel
tussen 70bp (6bp+ 64bp) en 123 bp (59bp + 64bp).
Bij het 80bp verschil zoals benoemd door Veenstra en
Van Ommeren (2015) hoort volgens het theoretische
model een PD van 0,53% (53 bp). Uitgaande van een
rentevoordeel van 200bp zou de PD volgens het
model 5,44% (544bp) bedragen, hetgeen impliceert
dat jaarlijkse één op de 20 corporaties in default raakt.
Op basis van het verleden is deze PD relatief hoog.
2. De financiële impact van gedeeltelijke borging
van een lening
Wanneer een gedeelte van de lening niet geborgd
wordt door het Rijk zal de pricing stijgen. Bij een
lening die bijvoorbeeld voor 80% geborgd is, is de
opslag voor het kredietrisico theoretisch gelijk aan
20% van de opslag voor een volledig ongeborgde
lening. Ook het risicogewicht van een lening wordt
hoger, en daarmee het aan te houden kapitaal. Het
risicogewicht is het gewogen gemiddelde van het
risicogewicht van een geborgde en een ongeborgde
lening. Voor een 80% geborgde lening geldt,
uitgaande van de standaard benadering, derhalve een
risicogewicht van 20% (w = 80% x 0% (risicogewicht
geborgde lening) + 20% x 100% (risicogewicht
ongeborgd)).
Hieruit volgt dat de opslag voor kapitaalkosten voor
een 80% geborgde lening volgens het theoretische
model 13 bp hoger ligt dan een volledig geborgde
financiering. Voor kredietrisico geldt dan een opslag
tussen 1,2 en 11,8 bp.
Hiermee zou de pricing met 15-25 bp toenemen.
Hierbij wordt uitgegaan van twee leningdelen. Banken
geven echter aan dat de pricing verder toe zal nemen
wanneer één lening gedeeltelijke borging heeft en
deze in een andere assetcategorie valt. Mogelijk
wordt in dat geval een groot deel van de lening of
zelfs de gehele lening als ongeborgd beschouwd,
waardoor de rentetarieven aanzienlijk hoger uit
kunnen vallen.
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2.4. Kwantificering van financieel
voordeel WSW borgingsstelsel
De mogelijke impact van het wegvallen achtervang

In onderstaande grafiek is de voor verschillende
percentages van gedeeltelijke borging, volgens de
interne rating methode, de opslag als functie van de
PD van een corporatie getoond. In deze illustratie is
uitgegaan van de onderkant van de bandbreedte van
het voordeel van de borging.
Opslag financieringskosten bij gemiddelde LGD van 30%
met 70%, 80% en 90% borging

Indien voor de kans op default van een lening met
dezelfde range voor de PD van een corporatie wordt
verondersteld als hiervoor gebruikt voor een
ongeborgde lening (20 – 195 basispunten), dan zou
het verschil in opslag tussen een geborgde lening met
achtervang en een lening zonder achtervang circa 30
– 95 basispunten bedragen bij een minimale
kapitaaleis van 8%.
Opslag financieringskosten wegvallen achterborg
bij gemiddelde LGD van 25%
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3. Impact wegvallen achtervang van het Rijk
Volgens de theorie resulteert het wegvallen van de
publieke achtervang in een toename van risico’s en
dus ook de financieringskosten. Hierbij is een LGD
voor de bank van 25% aangenomen, gelijk aan de
ingeschatte LGD voor het rijk bij aanspreken van de
achtervang (dit risico komt bij het wegvallen van de
achtervang bij de bank te liggen) (bron: BZK:
“verdiepende
analyse
waarborgfonds
sociale
woningbouw”).
In nevenstaande grafiek is, volgens de interne rating
methode, de opslag voor een geborgde lening zonder
achtervang als functie van de PD van een corporatie
getoond. De grafiek laat een situatie zien waarbij geen
sprake is van achtervang.
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PD Corporaties (basispunten)

Conclusie theoretische analyse
Het verschil in pricing tussen geborgde en
ongeborgde financiering zal op basis van de
theoretische analyse op 70-123 bp uitkomen. Het
verschil tussen geborgde financiering en een lening
zonder achtervang met onderlinge borging (obligo) is
30-95 bp. Dit betekent dat het obligo op basis
theoretische analyse tot een voordeel van circa 30-40
pb zou leiden. Hierbij leiden langere looptijden leiden
tot grotere verschillen tussen de geborgde en
ongeborgde financieringen. De 70-123 bp ligt in lijn
met de 80-160 bp die in eerdere onderzoeken is
benoemd als voordeel.

© 2015 Deloitte

2.5 Ontwikkelingen omtrent het
WSW borgingsstelsel
Staan doel en gevolg wijzigingen in verhouding?

Inleiding
De PEW heeft in 2014 onderzoek gedaan naar het
huidige WSW borgingsstelsel en heeft op basis van
haar onderzoek aanbevelingen gedaan aan de
Minister van Wonen en Rijksdienst. De Minister heeft
vervolgens onderzoek (Verdiepende analyse WSW)
laten uitvoeren en een deel van de aanbevelingen
omgezet naar concrete maatregelen (M) en
voorstellen (V) die nog verder ingevuld dienen te
worden.
De maatregelen/voorstellen betreffen:
•
•
•

Mandatering sanering aan WSW (M)
Toezicht door AW op WSW (V)
Een bredere statutaire doelstelling van het WSW
(M)
• Instemmingsbevoegdheid
achtervangers
met
wijzigingen beleidsregels WSW (V)
• Bevoegdheid Minister ontslag RvC van WSW in
uitzonderlijke gevallen (V)
• Premiedifferentiatie corporaties door WSW (V)
• Mogelijkheid van faillissement van corporaties (M)
• Eigen risico geldverstrekkers (V)
• Invoeren premie te betalen door het WSW voor de
achtervang (V)
De eerste drie punten zijn onderstaand kort
beschreven maar maken geen onderdeel uit van het
onderzoek.
De saneringsfunctie is per 1 juli 2015 ondergebracht
bij het WSW. Het WSW geeft aan hier positief
tegenover te staan en een efficiënter saneringsproces
te verwachten gezien de kennis van het WSW van de
corporaties, waarbij het WSW tijdig kan ingrijpen. Het
WSW is door de Minister gemandateerd om de
sanering uit te voeren, het initiatief (op voorspraak van
het WSW) en de eindverantwoordelijkheid blijven bij
de Minister liggen. Hierbij geldt de saneringsfunctie
voor alle corporaties, ook wanneer zij niet deelnemen
aan het WSW.
Sinds
1
juli
2015
houdt
de
Autoriteit
woningcorporaties toezicht op alle woningcorporaties.
Hierbij
valt
AW
onder
de
politieke
verantwoordelijkheid van de Minister. De Minister is
voornemens het toezicht op het WSW per 1 januari
2016 te beleggen bij AW.

21

Daarnaast heeft de versterking van de positie van het
WSW plaatsgevonden door middel van onder andere
een bredere statutaire doelstelling, eveneens per 1 juli
2015 (Meibrief).
Versterking publiek kader WSW
De Minister stelt voor generieke instemmingsbevoegdheden te creëren voor Rijk en VNG
betreffende wijzigingen van beleidsregels van het
WSW. Dit betreft de goedkeuring van wijzigingen van
beleidsregels van het WSW. Deze mogelijke
goedkeuring van de beleidsregels zal plaatsvinden
buiten de parlementaire controle om.
Daarnaast krijgt de Minister de mogelijkheid de RvC
van het WSW te ontslaan en komt het WSW onder
toezicht van de AW.
Mogelijke impact
Aedes en corporaties zien de versterking van het
publiek kader als een ‘verstatelijking’ van het WSW.
Daarbij zal de goedkeuring van beleidsregels plaats
vinden buiten de parlementaire controle om en de
Minister heeft daarmee een directe invloed op het
WSW, zonder dat daarvoor een stemming hoeft plaats
te vinden in de Tweede Kamer. Het risico dat door
Aedes wordt gezien is dat wijzigingen van de
beleidsregels van het WSW politiek gestuurd kunnen
worden, indien niet helder is gedefinieerd onder welke
voorwaarden de Minister goedkeuring kan onthouden.
Daarbij ervaren de corporaties vooral een gebrek aan
inspraak in het beleid van het WSW. De ingevoerde
en voorgestelde maatregelen door de Minister worden
door de corporaties als een verdere inbreuk op de
onafhankelijkheid van het WSW beschouwd, waarbij
de balans tussen WSW, achtervang en deelnemers is
verschoven. De achtervang krijgt meer inspraak, de
deelnemers ervaren beperkte inspraak.
De Minister geeft aan dat hij zal instemmen met een
wijziging als deze past binnen het kader van de
Woningwet en ‘ondersteunend is aan de ontwikkeling
van
een
consistent
financieel
kader
voor
woningcorporaties’.
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2.5 Ontwikkelingen omtrent het
WSW borgingsstelsel
Risicodeling met financiers brengt grote onzekerheid met zich mee
wat resulteert in hogere financieringslasten voor de corporaties
Hoe meer invloed de Minister krijgt op het
WSW(beleid)
en
daarmee
op
het
WSW
borgingsstelsel, hoe meer politieke onzekerheid dit
met zich meebrengt, en zodoende onzekerheid voor
financiers. Deze onzekerheid over het WSW
borgingsstelsel kan bij financiers leiden tot een hogere
pricing
en
beperktere
beschikbaarheid
van
financiering.
De
verschuiving
naar
meer
overheidsinvloed op het WSW borgingsstelsel brengt
als belangrijk risico met zich mee dat potentiële
alternatieve financiers kopschuw worden voor de
sociale corporatiesector. De striktere band tussen
overheid en het WSW wordt door rating agencies als
een versterking van de rating gezien.
Invoeren van prikkels
Een van de voorstellen van de Minister ziet op het
verbeteren van de zogenaamde risicoprikkels voor
woningcorporaties en financiers. De Minister wil
woningcorporaties bewegen tot een effectieve en
efficiënte bedrijfsvoering en financiers tot een
adequate risicobeoordeling en monitoring van de
leningportefeuille.
Premiedifferentiatie
De PEW en de Minister geven aan dat het gewenst is
premiedifferentiatie door het WSW in te voeren
gekoppeld aan de risicopositie. De Minister heeft
aangegeven dit met het WSW te willen onderzoeken,
waarbij invulling nog niet bekend is. Randvoorwaarde
aangegeven door het WSW is dat corporaties niet in
problemen mogen komen als gevolg van de premie.
Banken geven aan dat bij ongeborgde financiering
reeds sprake is van premiedifferentiatie.
Faillissement
Als prikkel voor corporaties en financiers is reeds in
de Herzieningswet (per 1 juli 2015) de mogelijkheid
opgenomen om woningcorporaties failliet te laten
gaan. Het WSW is gemandateerd om na goedkeuring
door de Minister, op het moment dat een
woningcorporatie
niet
aan
haar
betalingsverplichtingen kan voldoen, sanering te
starten. Hierbij is de zienswijze van de Autoriteit
Woningcorporaties benodigd. De Minister kan de
gemandateerde taak ook zelf invullen. Indien ervoor
wordt gekozen geen saneringssteun te verstrekken
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zal de corporatie failliet kunnen gaan. Op dat moment
heeft een financier van geborgde financiering de
mogelijkheid om het WSW borgingsstelsel aan te
spreken. Bij zowel sanering als faillissement is het
gewenst dat DAEB-activiteiten gecontinueerd worden.
Mogelijke impact
Uit de interviews met WSW en financiers komt naar
voren dat de mogelijkheid van faillissement voor
geborgde financiers geen verschil zou moeten maken.
Het verlies op geborgde leningen komt bij
faillissement namelijk bij de corporaties of achtervang
(indien het verlies groter is dan risicovermogen en
obligoverplichtingen) te liggen. Door de mogelijkheid
van faillissement van een corporatie neemt de kans
op aanspraak op de borging toe. Het risico dat dit zal
leiden tot een andere rating van het WSW wordt
beperkt verondersteld, aangezien deze rating primair
afhankelijk is van de rating van de achtervang.
Het risico van ongeborgde financieringen zal wel
toenemen en in dat kader is de verwachting van
corporaties en banken dat ongeborgde financiers (van
kasgeld en ongeborgde financiering) aanvullende
zekerheden (onderpand) zullen eisen. Andere
mogelijke oplossing voor banken is het komen tot een
gedeelde zekerheidspositie voor kasgeld/rekening
courant tussen financiers en het WSW.
Risicodeling financiers
Naast de prikkels voor woningcorporatie geeft de
PEW de aanbeveling om een deel van het risico van
geborgde leningen bij de financiers neer te leggen om
op deze manier een meer adequate risicobeoordeling
en monitoring van de corporaties af te dwingen. Het
idee is hierbij dat meerdere ogen tot een beter
toezicht leiden. De invulling van deze risicodeling is
nog niet bekend gemaakt.
Mogelijke impact risicodeling
Zowel corporaties, banken, het WSW en Deloitte
waarschuwen dat dit voorstel afhankelijk van de
invulling aanzienlijke impact kan hebben op
beschikbaarheid
en
princing
van
geborgde
financiering. Indien een geborgde lening niet meer
voor 100% wordt geborgd (maar bijvoorbeeld slechts
voor 90%) gaat dit grote gevolgen hebben voor de
rentevergoeding en de beschikbaarheid.
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2.5 Ontwikkelingen omtrent het
WSW borgingsstelsel
Risicodeling met financiers brengt grote onzekerheid met zich mee
De sectorbanken mogen als ‘promotional bank’ maar
een beperkt deel van hun verstrekte financieringen
ongeborgd aanbieden. Europese wetgeving bepaalt
dat financiers met minimaal 90% uitstaande
financiering die direct of indirect door de centrale,
regionale of lokale overheid gegarandeerd wordt als
promotional bank worden aangeduid (DNB, Ministerie
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
2015a).
Voor beleggers komt een deels geborgde financiering
in een andere asset class, waardoor pricing
ongunstiger wordt en beschikbaarheid beïnvloed kan
worden. Ook het grotere risico voor de banken leidt tot
een ongunstigere pricing voor corporaties. Ook zal
naar
verwachting
van
de
banken
meer
gedifferentieerd worden in prijs tussen corporaties
doordat de risico’s van de individuele geldnemer een
rol gaan spelen (zie 2.4).
Een alternatief zou zijn om iedere geborgde lening op
te knippen twee separate leningen, één geborgd en
één ongeborgd (vergelijkbaar met WFZ, paragraaf
3.2). Dit zal leiden tot hogere pricing voor het
ongeborgde deel, waar tevens onderpand voor
vrijgegeven dient te worden. Zodoende zal vermogen
uit de sector wegvloeien als gevolg van de hogere
pricing , hetgeen ook van toepassing is bij een lening
met gedeeltelijke borging. Hierbij hebben commerciële
banken aangegeven dat ongeborgde financiering een
minimale omvang dient te hebben, hetgeen impact op
de beschikbaarheid kan hebben.
De vraag is of het doel van de risicodeling niet reeds
bereikt wordt en of mogelijk sprake zal zijn van
neveneffecten. Als het doel is dat banken individuele
projecten beoordelen zou de aanpassing beperkt
kunnen worden tot nieuwe financieringen en alleen
voor corporaties die ook daadwerkelijk ontwikkelen.
Deloitte verwacht op basis van de interviews en onze
eigen kennis van de markt dat de risicodeling,
afhankelijk van de invulling, aanzienlijke negatieve
effecten kan hebben op zowel pricing als
beschikbaarheid.
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De banken geven aan dat zij reeds kritisch zelfstandig
analyses uitvoeren bij iedere financiering en dat een
deel ongeborgde financiering hier niets aan zal
veranderen. Banken zijn tevens vanuit DNB verplicht
hun (ook geborgde) debiteuren zelfstandig te
beoordelen. Daarbij is een deel van de financiering
van corporaties reeds ongeborgd (kort geld en lange
commerciële financiering). Institutionele investeerders
geven aan hun beoordeling te baseren op de rating,
aangevuld met een beknopte analyse van de
individuele corporatie. Uit ons onderzoek blijkt dat het
beoogde meer ogen principe is al aanwezig in de
praktijk en de nu voorgestelde maatregel leidt niet tot
extra toezicht maar wel tot extra financieringskosten
voor de sector.
De verwachting van banken is dat bij doorvoering van
deze maatregel aan zwakkere corporaties meer
zekerheden gevraagd zullen worden. Mogelijk krijgen
corporaties in krimpgebieden het ongeborgde deel
helemaal niet gefinancierd. Ook bestaat het risico van
extra administratieve lasten als gevolg van het
moeten inschakelen van een agent wanneer
meerdere banken een financiering samen funden,
bijvoorbeeld bij gedeeltelijke borging van één lening.
Daarnaast zal een ‘intercreditors’ opgesteld dienen te
worden tussen het WSW en de bank om de
onderlinge verhaalpositie vast te leggen. Hierbij is de
vraag hoe zekerheden wordt verdeeld, afhankelijk van
bedrijfs- of projectfinanciering. Bij financiering per
project zal mogelijk sprake zijn van een gedeelde
volmacht, maar banken hebben aangegeven geen
achtergestelde positie t.o.v. het WSW te willen
accepteren in geval van een deels ongeborgde
financiering.
Corporaties geven aan te vrezen voor het weglekken
van maatschappelijk vermogen uit de sector. Dit
omdat financieringslasten omhoog kunnen gaan
afhankelijk van de vormgeving van de risicodeling.
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2.5 Ontwikkelingen omtrent het
WSW borgingsstelsel
Premie voor achtervang dient objectief vastgesteld te worden
Risicovergoeding achtervang – premie
De Minister stelt voor dat het WSW per 1 januari 2017
een risicovergoeding voor de achtervang dient te
betalen aan het Rijk en gemeenten. Deze vergoeding
dient volgens de Minister een reële weergave te zijn
van het risico dat de achtervangers lopen. Er wordt
momenteel door de Minister, in combinatie met het
Minister van Financiën en het VNG, onderzocht wat
de hoogte van de vergoeding zou moeten zijn. Deze
premie dient budgetneutraal te zijn voor de sector
(motie Tweede Kamer). Het garantiekader Rijk schrijft
voor dat de premie een “reële weergave vormt van het
risico dat het Rijk loopt”. De premie zal voor de totale
achtervang (Rijk en gemeenten) van toepassing zijn
(Meibrief). Hierbij geven de corporaties aan dat het
risico dat de overheid loopt het uitgangspunt zou
moeten zijn, niet het voordeel dat corporaties hebben
van het gehele WSW borgingsstelsel. Naar onze
mening zou de premie actuarieel vastgesteld kunnen
worden, waarbij het WSW reeds een risico-analyse op
totaal portefeuille niveau heeft gedaan. Hiernaar wordt
ook verwezen in de ‘Verdiepende analyse WSW’ van
het Ministerie van BZK.
Mogelijke impact premie
•

De financiële voordelen voor woningcorporaties
gemoeid met de borging worden minder,
afhankelijk van de structurering en omvang van de
premie.

•

De premie dient budgetneutraal te zijn voor de
sector. Uit onze gesprekken is gebleken dat
onduidelijk is wat onder ‘de sector’ wordt verstaan
en of het WSW onder de sector valt. Mogelijk
voorstel kan zijn dat de premie uit het
risicovermogen van het WSW betaald dient te
worden. Dit zal impact hebben op zowel het
risicoprofiel van corporaties (eerder aanspraak op
obligo, waardoor risico bij de corporaties komt te
legen) en van de achtervang.

•

Een voorbeeld van een premie die wordt geheven
voor het risico van de achtervang is de afdracht
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van premie door het WEW voor de NHG aan het
Rijk. Deze is eenmalig 15 basispunten bij afsluiten,
waarbij de kans op geen aanspraak in t/m 2019
actuarieel op 80% geschat wordt, waarbij
beargumenteerd kan worden dat het risico op
aanspraak van de achtervang bij het WSW kleiner
is dan bij het WEW. Het totale bedrag waarvoor de
overheid als achtervang dient bij NHG is groter
terwijl het vermogen kleiner is (paragraaf 3.2).
Daarbij is geen sprake van onderlinge
garantstelling of sanering bij NHG hetgeen kans
op aanspraak voor corporaties verkleint.
Anderzijds is de aanspraak per geval kleiner. Een
mogelijke impact van de premie kan als volgt
worden bepaald: voor elke 5bp premie over
jaarlijks nieuw af te sluiten financiering van circa
€5mld zijn de kosten voor de sector circa €2,5mln
per jaar. De verwachting is dat betaling van de
premie door het WSW uiteindelijk ook voor
rekening van de corporaties komt.
•

Door de politiek is aangegeven dat de
premiedifferentiatie
geen
tweede
verhuurderheffing mag worden, het risico is dat dit
wel het geval kan worden.

Conclusie
Het voordeel van het WSW borgingsstelsel zal als
gevolg van de (voorgestelde) maatregelen van de
Minister afnemen. Hierbij is de impact van de
maatregelen afhankelijk van de invulling door de
Minister. Door het Ministerie is aangegeven dat zij
verwacht dat het overgrote deel van het financiële
voordeel van het WSW borgingsstelsel in stand zal
blijven. Op basis van de interviews en haar kennis van
de markt deelt Deloitte de benoemde bezorgdheid van
corporaties, het WSW en financiers waar het de
mogelijke impact van de (voorgestelde) maatregelen
van de Minister op prijs en beschikbaarheid van
geborgde financiering betreft.
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3. Geïnventariseerde
alternatieven voor het
WSW borgingsstelsel
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Onderzoeksrapport WSW borgingsstelsel

3.1 Inleiding alternatieven voor het
WSW borgingsstelsel
Mogelijke alternatieve financieringsmethoden corporatiesector
Inleiding
Om het huidige WSW borgingsstelsel in perspectief ten
op zichte van alternatieve financieringsmogelijkheden
te kunnen plaatsen zijn mogelijke alternatieven voor het
stelsel in kaart gebracht. In het afgelopen decennium
zijn diverse initiatieven voor alternatieve stelsels
onderzocht. Deze alternatieve stelsels hebben om
verschillende redenen niet tot duurzame successen
geleid.
Opbouw
Dit hoofdstuk gaat in op mogelijke alternatieven voor
het huidige WSW borgingsstelsel. Dit hoofdstuk start
met de kritische succesfactoren voor corporaties en
financiers voor de alternatieven. Vervolgens komen de
andere borgingsstelsels met achtervang van het Rijk in
Nederland aan de orde, te weten het WFZ, het WEW
en SWH. Vervolgens wordt ingegaan op de financiering
van sociale huisvesting in Europa.
Op basis van corporatie initiatieven uit het verleden
wordt geïnventariseerd welke lessen uit deze
initiatieven getrokken kunnen worden. Dit betreft de
volgende alternatieven:
•
•
•

FinCo - 2008
Brutering 2.0 / 3.0 - 2011
ColonnadeDuhaf (geborgd) - 2002

Mede op basis van de lessen uit het verleden wordt in
paragraaf 3.5 aangegeven welke zaken van belang zijn
in de transitie om te komen tot een alternatief zonder
achtervang door de overheid.
In paragraaf 3.6 worden enkele alternatieven voor het
WSW
borgingsstelsel
geanalyseerd
die
zijn
overeengekomen met de klankbordgroep :
•
•
•

Onderlinge garantstelling– mogelijk in combinatie
met een verzekering voor een deel van het risico
Coöperatie structuur, vergelijkbaar aan de
Rabobank structuur
Stelsel zonder borging of onderlinge garantstelling

Vereisten corporaties en financiers
Uit de analyse van initiatieven uit het verleden en de
gesprekken gevoerd met corporaties, financiers en
beleggers is gebleken dat er sprake is van een aantal
kritische succesfactoren voor zowel corporaties als
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financiers/beleggers om te komen tot een alternatief
voor de huidige geborgde financiering. Onderstaand is
voor beide groepen aangegeven welke factoren het
meest van belang zijn voor het slagen van een
alternatief
stelsel,
danwel
een
alternatieve
financieringsmethode.
Kritische succesfactoren corporaties
Op basis van inventarisaties uit eerdere initiatieven en
de gesprekken gevoerd met corporaties door Deloitte in
het kader van voorliggende onderzoek zijn de volgende
kenmerken als kritische succesfactoren aangemerkt op
volgorde van belang:
(i) Prijs: de te betalen renteopslag op de lening – indien
sprake is van voldoende beschikbaarheid kiezen
individuele corporaties veelal voor de meest gunstige
prijs;
(ii) Beschikbaarheid: corporaties willen financiering
kunnen aantrekken op ieder moment wanneer gewenst.
Een continue beschikbaarheid van volume is derhalve
van groot belang.
(iii) Risico: welke risico’s lopen de corporaties bij
financiering? Hierbij wordt gedoeld op onderlinge
aanspraken.
(iv) Flexibiliteit: welke flexibiliteit wordt er geboden ten
aanzien van financieringsmodaliteiten zoals omvang,
looptijd en aflossingssystematiek.
(v) Transparantie: corporaties vinden het van belang de
financieringsmethode uit te kunnen leggen aan
stakeholders. Complexiteit van producten is niet
gewenst. Daarnaast is medewerking noodzakelijk van
stakeholders zoals Rijk, gemeenten, Ministeries en het
WSW.
(vi) Inspanningen: welke inspanning dient een
corporatie te doen om de financiering te realiseren en
welke inspanning wordt gevraagd gedurende de
looptijd? Dit betreft zowel administratieve belasting
(omvang en diepgang informatie uitvraag) als de
doorlooptijd van een financieringstraject.
(vii) Overig: aan welke ratio’s en overige voorwaarden
dient een corporatie te voldoen? Hierbij hebben
corporaties de wens dat ratio’s en voorwaarden niet
beperkend werken voor investeringsmogelijkheden.
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3.1 Inleiding alternatieven voor het
WSW borgingsstelsel
Mogelijke alternatieve financieringsmethoden corporatiesector
Kritische succesfactoren financiers/beleggers
Op basis van literatuur, eerdere alternatieven en de
gesprekken gevoerd in het kader van dit onderzoek met
financiers en beleggers zijn de volgende kenmerken als
kritische succesfactoren aangemerkt:
(i) Asset allocatie: financiers alloceren hun portefeuille
aan verschillende sectoren en beleggers alloceren hun
portefeuille aan asset classes. Zodoende is het van
belang een duidelijk profiel te hebben bij het aanvragen
van financiering, bijvoorbeeld woningen met 100%
borging door de overheid. Hierbij is voldoende
spreiding tussen diverse beleggingscategorieën van
belang, hetgeen betekent dat de maximale omvang per
categorie begrensd is;
(ii) Risico – rendement verhouding: financiers en
beleggers kijken naar de risico-rendementsverhouding
van een investering/belegging. Hierbij wordt deze
verhouding afgezet tegen alternatieven in dezelfde
asset class;

is dat vooral kleinere corporaties anders niet
interessant zijn voor institutionele partijen. Daarbij kan
het wenselijk zijn dat een externe partij deze
beoordeling uitvoert.
(vii) Kasstromen: financiers vinden de voorspelbaarheid
van kasstromen van belang en zullen op basis van het
verleden en prognoses een risicoschatting maken.
Kritische succesfactoren overig
Naast de factoren benoemd voor corporaties en
financiers is bij alternatieven veelal de medewerking
van stakeholders vereist. In de corporatiesector valt
hierbij te denken aan Rijk, gemeenten, Ministeries en
het WSW zonder wiens medewerking verschillende
alternatieven niet haalbaar zullen zijn. Ook commitment
van corporaties en financiers door daadwerkelijk
alternatieven te omarmen inclusief bijbehorende
garanties, zekerheden en borgstellingen is hierbij een
kritische succesfactor.

(iii) Zekerheden: financiers zullen hun risico willen
verkleinen door het vragen van zekerheden. Bij
corporaties zal dit zich, bij het wegvallen van de
achtervang, naar verwachting uiten in te vestigen
hypotheekrechten. De volmacht tot het vestigen van
hypotheek is momenteel ondergebracht bij het WSW.
(iv) Liquiditeit: de verhandelbaarheid van financieringen
en de liquiditeit van het onderpand zijn belangrijke
kenmerken voor financiers bij het bepalen van het risico
en vereiste rendement. Daarbij zoeken financiers ook
naar financiering met een minimale looptijd.
(v) Transparant product: voor financiers is het van
belang dat men eenvoudig kan uitleggen hoe een
product werkt, welk risico aan het product is gekoppeld
en dat het product consistent is. Hierbij dient een
product aan vereisten van de toezichthouder te voldoen
om in een bepaalde asset class te vallen. Het WSW is
momenteel bezig met het vereenvoudigen en
standaardiseren van de leningdocumentatie om aan de
wens van transparantie tegemoet te komen.
(vi) Standaardisering van financieringsmodaliteiten:
standaardisering is door beleggers gewenst waardoor
beperkte tijd in de beoordeling van individuele
corporaties hoeft te worden geïnvesteerd. Verwachting
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3.2 Andere borgingsstelsels in
Nederland
Waarborgfonds voor de Zorg (WFZ)

Introductie waarborgfondsen
In deze paragraaf wordt een vergelijking gemaakt met
de borgingsstelsels in andere sectoren door te kijken
naar welke alternatieven er zijn binnen andere
sectoren. Voorbeelden van borgingsstelsels die in deze
paragraaf uitgewerkt worden zijn het Waarborgfonds
voor de Zorg, het Waarborgfonds eigen Woningen
(WEW) en het inmiddels opgeheven Stichting
Waarborgfonds HBO.
Het WFZ stelsel
Het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WFZ) is in
1999 opgericht en borgt leningen voor investeringen in
activa die gerelateerd zijn aan de zorg.
De zekerheidsstructuur bestaat uit drie lagen:
1.

2.

3.

Het
risicovermogen
van het WFZ:
het
risicovermogen van circa €0,25mld is opgebouwd
uit een initiële storting bij de oprichting van het
WFZ door het Rijk (ca. €55mln) en betalingen van
(disagio) van deelnemende zorginstellingen. Ultimo
2013 bedraagt het risicovermogen van het WFZ
circa 2,9% van de uitstaande garanties;
De obligoregeling: deelnemende instellingen
dienen tot 3% van de door WFZ geborgde leningen
bij te dragen in de vorm van renteloze leningen
aan het WFZ indien het risicovermogen
ontoereikend is.
De achtervang van het Rijk: indien voorgenoemde
twee lagen ontoereikend zijn, staat de overheid
garant. Dit is eveneens in de vorm van renteloze
leningen aan het WFZ voor aanspraken op het
WFZ.

ongeborgd wordt gefinancierd door een bank. Hierbij
worden dus twee separate leningen verstrekt.
Ongeborgde financiering in de zorgsector is circa 100200bp duurder dan geborgde financiering (Deloitte,
2015).
De achterliggende gedachte bij deze structuur is dat
voor de bank een belang wordt gecreëerd bij de
continuïteit van de instelling en dat er een prikkel voor
banken geïntroduceerd wordt om zorginstellingen actief
te monitoren.
Het onderpand van zorginstellingen is doorgaans
minder courant dan het onderpand van corporaties.
Tevens heeft zorgvastgoed een beperktere alternatieve
aanwendbaarheid dan woningen. Het risicoprofiel van
het onderpand dat zorginstellingen bezitten is dus
mogelijk hoger dan het risicoprofiel van het onderpand
van corporaties, waardoor de pricing voor zorginstelling
minder gunstig is dan voor corporaties.
Conclusie vergelijking WFZ
Het is mogelijk om de kapitaalbehoefte op te splitsen in
een geborgde lening en een ongeborgde lening. Hierbij
wordt risicodeling met de bank toegepast, maar zal de
pricing voor corporaties hoger uitvallen. Naar
verwachting zullen financiers aanvullend onderpand
vragen voor de ongeborgde lening.
De staatssteun discussie speelt ook in de zorg. De
impact van een faillissement in de zorgsector is o.a.
door de type bekostiging en het type onderpand niet
één op één vergelijkbaar met het WSW borgingsstelsel.

Garanties WFZ
De uitstaande garanties van het WFZ bedragen in 2012
circa €9mld. Het aandeel geborgde financiering ten
opzichte van de totaal uitstaande langlopende
financiering in de zorgsector (exclusief UMC’s)
bedraagt circa 50% in de jaren 2006-2012 (Deloitte,
2015).
Doorgaans wordt niet de volledige financieringsbehoefte van een zorginstelling door het WFZ geborgd.
Bij het verstrekken van een garantie wordt vaak als
voorwaarde gesteld dat het resterende lening restant
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3.2 Andere borgingsstelsels in
Nederland
Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW)

Het borgingsstelsel WEW
Het Ministerie van VROM en de Vereniging
Nederlandse Gemeenten hebben in 1993 de Stichting
Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) opgericht om
eigen woningbezit te bevorderen. Het WEW is een
private instelling met achtervang overeenkomsten met
Rijk en gemeenten.
In 1995 introduceerde het WEW de Nationale
Hypotheek Garantie (NHG), waarbij het WEW garant
staat voor de terugbetaling van het hypotheekbedrag
en bijkomende kosten aan de geldverstrekker. Indien
het vermogen van het WEW ontoereikend is zal de
overheid de betalingsverplichting van een deel (90%)
van het verlies bij verkoop op zich nemen. Per 1 januari
2015 betaalt het WEW een vergoeding voor dit risico
aan het Rijk. De vergoeding aan het rijk bedraagt
0,15% van de hypotheeklening (Rijksoverheid, 2014).
Verschillen met het WSW borgingsstelsel zijn onder
andere:
•

•
•

De totale omvang van de garanties is €175mld
tegenover €85mld voor de corporatiesector, terwijl
het risicovermogen van het WEW kleiner is, €0,8mld
tegenover €3,5mld;
Bij NHG is geen sprake van een saneringsfunctie;
De garantie per deelnemer is kleiner bij de NHG
(diversificatie).

Deelnemers NHG
Het WEW stond ultimo 2014 garant voor een bedrag
van circa €175mld aan NHG leningen en bedroeg het
fondsvermogen circa €804mln (NHG, 2015). Dit is circa
0,5% van het bedrag waarvoor het WEW garant staat.
Om gebruik te maken van de NHG betaalt de
leningnemer bij het afsluiten van een hypotheek voor
het kopen of verbouwen van een woning een
borgtochtpremie. Deze borgtochtpremie is in 2015
vastgesteld op 1% van het totale hypotheekbedrag.
In ruil voor de zekerheid van de NHG verstrekken
financiers hypotheken tegen een gereduceerde rente.
In de interviews is aangegeven dat de spread op NHG
circa 200bp bedraagt. Het rentevoordeel op een
hypotheek met NHG ten opzichte van een ongeborgde
hypotheek (95% van de marktwaarde, 10 jaar)
bedraagt op dit moment (9-2015) circa 50 – 60bp.

29

(hypotheekrente.nl). Volgens de NHG kan het
rentevoordeel oplopen tot 70bp per jaar (NHG website,
2015).
Bij het WEW is er geen sprake van een tweede
zekerheidslaag, waarvan bij het WSW en WFZ wel
sprake van is.
Kans op aanspraak achtervang
In 2014 hebben circa 4.800 huishoudens een beroep
gedaan op de NHG vanwege een gedwongen verkoop
met verlies (NHG, 2014).
Op
basis
van
een
doorrekening
van
de
liquiditeitsprognose 2014-2019 van het WEW heeft
Ortec Finance berekend dat de kans dat het
garantievermogen van het WEW in 2019 toereikend is
circa 80% bedraagt (WEW, 2014).
Risicobeheersing
Om de risico’s voor het WEW en het Rijk te beperken
wordt de doelgroep die in aanmerking komt voor de
NHG regeling afgebouwd door het maximale
hypotheekbedrag waarbij deelname mogelijk is te
verlagen in de jaren 2009-2017. Daarnaast is er voor
banken vanaf 1 januari 2014 een eigen risico
ingebouwd bij het verstrekken van financiering met
NHG. Het eigen risico voor de banken bedraagt 10%
van de restschuld van nieuwe NHG hypotheken.
Middels de introductie van dit eigen risico voor de bank
wordt een prikkel gegeven voor verantwoorde
kredietverstrekking (Rabobank, 2014). Uit de interviews
blijkt dat de pricing hierdoor hoger is geworden.
Conclusie vergelijking WEW
Bij de NHG is er sprake van een gedeeltelijke borging,
waardoor er enerzijds prikkels voor banken worden
geïntroduceerd, maar anderzijds de pricing van de
financiering toeneemt.
Het onderpand van NHG leningen bestaat uit woningen
in het lagere prijssegment, hetgeen vergelijkbaar is met
corporatiewoningen. Het aantal deelnemers aan de
NHG is significant hoger dan het aantal deelnemers bij
het WSW, de exposure per leningnemer bij de NHG
garantie is echter lager dan bij het WSW.
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Nederland
Stichting Waarborgfonds HBO (SWH)

Stelsel met onderlinge garantstelling
In 1993 werd de Stichting Waarborgfonds HBO (SWH)
opgericht met als doel borg te staan voor geldleningen,
die worden verkregen door hogescholen (Jaarverslag
SWH, 2013). HBO instellingen stonden middels deze
structuur verplicht onderling garant waarbij er geen
sprake was van een achtervang door de overheid.
Historie SWH

dat financieel sterkere partijen zijn afgehaakt in
verband met individuele risicoafwegingen.
Transitie
Het verloop van de leningen waarvoor de SWH garant
stond in de periode 2010-2013 is weergegeven in tabel
3.2.1. In het jaarverslag van de SWH is opgenomen dat
de laatste lening waarvoor het SWH borg voor stond in
juni 2014 is afgelost.

Middels de Omkering Kapitaaldienst Financiering
(OKF) regeling hebben HBO instellingen de huisvesting
in 1994 in eigendom gekregen. De benodigde
financiering om de huisvesting van de overheid over te
nemen diende door de HBO instellingen privaat
aangetrokken te worden. In deze periode werd de
Stichting Waarborgfonds HBO (SWH) opgericht.

Periode

Het door SWH gegarandeerde bedrag bestond
enerzijds uit de borging van de leningen die zijn
afgesloten ter overname van de gebouwen van het Rijk
(het zogenaamde A-traject) en anderzijds de garanties
op de leningen voor de financiering van de aankoop of
verbouw van gebouwen na 1 januari 1994 (B-traject)
(SWH, 2013).
Rentevoordeel
Uit interviews blijkt dat het rentevoordeel van een
onderling geborgde lening ten opzichte van een
ongeborgde lening voor HBO instellingen in de begin
periode van de oprichting van SWH (tot circa
2002/2003), hoger lag dan in de periode daarna. In de
eerste periode was dit rentevoordeel volgens SWH
gemiddeld circa 50-75bp, terwijl het rentevoordeel in de
jaren daarna gemiddeld wordt geschat op 30bp.
Oorzaak voor het verschil in rentevoordeel tussen de
beginjaren en de periode daarna is bij SWH niet
bekend.

Uitstaande SWH
borging (€ mln)

Ultimo 2010

274

Ultimo 2011

247

Ultimo 2012

131

Ultimo 2013

10
Tabel 3.2.1

HBO instellingen dienen nu financiering aan te trekken
zonder garantie van het SWH, waardoor de
financieringslasten hoger uit kunnen vallen.
Conclusie
Alhoewel er verschillen zijn tussen de onderwijs- en
corporatiesector lijkt een onderlinge garantiestructuur
zonder achtervang van het Rijk een beperkter
rentevoordeel op te leveren dan een waarborgfonds
met achtervang van het Rijk. Het is niet onwaarschijnlijk
dat partijen uitstappen wanneer het rentevoordeel niet
opweegt tegen het extra risico dat een onderlinge
garantstelling met zich meebrengt.

Opheffing stelsel
De Vereniging Hogescholen heeft in 2011 besloten de
verplichte aansluiting bij het SWH per 1 januari 2013 op
te heffen.
Reden voor het opheffen van het stelsel was mede dat
partijen het risico van de onderlinge garantstelling te
hoog achtten ten opzichte van de voordelen die met
deze structuur behaald kon worden. Het is aannemelijk
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3.2 Andere borgingsstelsels in
Nederland
Tabel vergelijking stelsels in andere sectoren
Vergelijking alternatieve stelsels
Onderwerp

WFZ

NHG

WSW

Type financiering

Projectfinanciering

Objectfinanciering

Bedrijfsfinanciering

Omvang garanties
ultimo 2014

Ca. €8,5mld.

Ca. €175mld.

Ca. €85mld.

Risicovermogen (incl.
obligo/ disagio
verplichting)

€235mln + obligo/disagio

€804 mln.

€3,5mld.

Maximum omvang per
deelnemer

Doorgaans max. €150mln

Max. €245.000

Bepaling op basis van het
borgingsplafond

Deelnemers

WTZi-toegelaten
zorginstellingen

Particulieren

Toegelaten instellingen

Onderpand

'positieve-negatieve
hypotheekverklaring'
(onroerende zaken) of
‘verpanding’ (roerende
zaken)

Hypothecair onderpand

Volmacht

Betalingen na
faillissement

Dienst der lening

Eenmalige uitkering

Dienst der lening

Deel Borging

Gemiddeld ca. 50%,
opsplitsing in lening
geborgd en ongeborgd

Bij nieuwe leningen is
90% van het verlies
geborgd

Doorgaans 100% borging

Type financiering
uitgesloten van
borging

Geen borging voor
rekening courant

n.v.t.

Geen borging rekening courant
en kasgeld. Niet-DAEB
financiering

Toezicht

Periodieke herbeoordeling
en verscherpt toezicht
(indien nodig)

Repressief toezicht

Periodieke beoordeling en
verscherpt toezicht

Doorlooptijd aanvraag
borging

Relatief lange doorlooptijd
door intensief proces en
onzekere uitkomst

Relatief korte doorlooptijd,
geüniformeerd proces

Relatief kortere doorlooptijd
door vooraf beschikbaar gesteld
borgingsplafond

Tabel 3.2.2
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Nederlandse sociale huisvesting in internationaal
perspectief
Het WSW borgingsstelsel wordt in Europa als
voorbeeld gezien voor een goed functionerend
systeem. Met name de beschikbaarheid van DAEB
financiering en de snelheid waarmee de financiering
aangetrokken kan worden voor sociale huisvesting
worden als pluspunten gezien van het Nederlandse
stelsel. Daarnaast is vergeleken met andere landen in
Europa de kwaliteit van de Nederlandse huurwoningen
relatief hoog (Housing Europe, 2015).

Nederland beschikt over een relatief hoog aandeel
sociale huurwoningen met een percentage van ruim
80% van de totale huursector. De vraag naar sociale en
middeldure huurwoningen is in Nederland, met name in
de stedelijke gebieden, hoger dan het aanbod. Vooral
middeninkomens in Nederland kunnen moeilijkheden
ervaren bij het vinden van een betaalbare woning
(Housing Europe, 2015).
In tabel 3.3.1 is voor een aantal Europese landen
weergegeven op welke wijze zij de financiering van
sociale huisvesting vormgegeven hebben.

Sociale huur als %
Totaal woningen

Stimuleringsmaatregel

Toelichting

Huursector als %
totaal woningen

Sociaal als %
huurwoningen +/-

Land

Nederland

Onderlinge garantstelling corporaties,
achtervang door rijk en staat

Door achtervang van het Rijk met AA+/AAA
rating kunnen corporaties financiering
aantrekken tegen een lagere rente

40%

83%

33%

Zweden

Overheid eigenaar van woningen

In Zweden is de overheid eigenaar van een
deel van de sociale voorraad

38%

50%

19%

Verenigd
Koninkrijk

UK Housing Association Notes + subsidies

Housing associations met een rating halen
externe financiering op de kapitaalmarkt op. De
ratings zijn gevoelig voor overheidsbeleid.
Daarnaast verstrekt de overheid subsidies
middels het ‘Decent Homes programme’

36%

50%

18%

Oostenrijk

Convertible bond + tax incentives

Een door overheidsregels beschermd
financieringssysteem voor affordable housing

48%

42%

20%

Spanje

VPO = Officially protected housing

Subsidie aan ontwikkelaar middels lagere
grondprijs die wordt doorgegeven aan huurder
in de vorm van een lagere huur

16%

13%

2%

Denemarken

Danish housing association national surplus
fund

Financiering aanschafwaarde: 2% huurder,
14% gemeente, 84% lening. Fondsen o.a. om
huur en aflossing evenredig te laten lopen

49%

41%

20%

Duitsland

Tax incentives private landlords on loans

Eigenaars zijn verplicht sociale huren te vragen
zolang zij de belasting voordelen op financiering
hebben (na aflossing geen verplichting)

54%

7%

4%

Frankrijk

Livret A saving system to build Habitation à
Loyer Modéré, HLM ("rent-controlled
housing")

Livret A is een spaarsysteem voor Fransen
waarbij het rendement van dit spaarsysteem is
vrijgesteld van belasting

39%

44%
HLM

17%

België

Renteloze leningen van VSMW (Vlaamse
Maatschappij Sociaal Wonen) -> Vlaanderen

Sociale Huisvestiging Maatschappijen kunnen
renteloze leningen bij het VSMW afsluiten.
Daarbij zijn SHM’s afhankelijk van subsidies

34%

21%

7%

Tabel 3.3.1
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Stimuleringsmaatregelen in Europese landen
Internationaal gezien worden er verschillende
methoden gehanteerd om de sociale huisvesting vorm
te geven. Bijvoorbeeld door middel van:
•
•
•
•

Garanties/borgstellingen financiering
Fiscale stimuleringsmaatregelen
Eigen bijdrage bewoners
Subsidies

Uit de interviews met experts op het gebied van
internationale sociale huisvesting kwam naar voren dat
onder andere de systemen van Denemarken, Duitsland
en het United Kingdom interessant zijn om nader te
bestuderen. In deze paragraaf worden de systemen
voor sociale huisvesting in voornoemde landen nader
uitgewerkt, waarbij wordt ingegaan op de mogelijke
toepasbaarheid voor de Nederlandse woningmarkt.
Denemarken
Het systeem in Denemarken is gebaseerd op een
gezamenlijke bijdrage van partijen. De wijze waarop
Denemarken de sociale huisvesting financiert en de
bedragen die huurders, het Rijk en lokale overheden
hieraan bij hebben gedragen hebben over de jaren
heen gevarieerd. Sinds 2008 wordt de financiering van
de verkrijgingsprijs van sociale huisvesting, waarbij
gemeenten zich committeren voor subsidies, middels
onderstaande percentages van de verkrijgingsprijs
geregeld (Danish Ministry of HUR, 2014).
•

Een huurderspremie (2 %)
De huurderspremie wordt betaald door huurders bij
aanvang van de huurperiode, bij vertrek van de
woning wordt dit bedrag (zonder correcties)
terugbetaald.

•

Gemeentelijk basiskapitaal (14 %)
De gemeente verstrekt basiskapitaal ter hoogte van
14% van de verkrijgingsprijs in de vorm van een
renteloze en amortisatie loze lening met een looptijd
van maximaal 50 jaar. Regel hierbij is dat
gemeenten dit type leningen alleen mogen
verstrekken indien zij zelf geen extra leningen aan
hoeven te trekken om het basiskapitaal te
financieren.
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•

Hypothecaire lening (84 %)
Het type lening dat aangetrokken mag worden voor
nieuwbouw van sociale woningen wordt door het
ministerie van Denemarken voorgeschreven.
Uitgangspunt hierbij is dat hypotheken snel en
flexibel
kunnen
worden
aangepast
aan
marktomstandigheden zodat de uitgaven voor het
Rijk geminimaliseerd worden. Tevens dienen
gemeenten garant te staan voor de hypothecaire
lening.
Dit
lijkt
op
de
rechtstreekse
gemeentegarantie zoals die in Nederland voor de
brutering ook gold.

Daarnaast zijn er in Denemarken zogenoemde ‘Loan
repayment subsidies’ om de huur en aflossing
evenredig te laten verlopen. De bewoners van sociale
huurwoningen in Denemarken betalen jaarlijks circa 3%
van de verkrijgingsprijs van de woning als huur, waarbij
dit bedrag de jaren daarna met een voorgeschreven
percentage van de consumer price index stijgt. Indien
de huurontvangsten lager zijn dan de totale rente en
aflossingsverplichting van de verhuurder wordt het
verschil door het Rijk betaald als ‘Loan repayment
subsidies’. In geval de huurinkomsten hoger zijn dan de
rente en aflossingsverplichting op de lening
(bijvoorbeeld wanneer de lening reeds gedeeltelijk of
volledig afgelost is) wordt het bedrag in een fonds
gestopt (Danish Ministry of HUR, 2014).
In Denemarken zijn lokale ‘Disposition funds’ voor
individuele huisvesting organisaties en daarnaast een
‘National building fund’. De ‘Disposition funds’ worden
gefinancierd door individuele sociale huisvesting
organisaties middels een contributie die bestaat uit een
vast bedrag per woning tot een bepaald minimum
bedrag per woning binnen het fonds bereikt is. Het
‘National building fund’ wordt gefinancierd door
verplichte
bijdragen
voor
sociale
huisvesting
organisaties en een deel van de huur (deze bijdrage
gekoppeld aan de onderliggende financiering).
Middelen uit de fondsen blijven binnen de sociale
huisvestingsector en worden bijvoorbeeld aangewend
voor toekomstige renovaties en voor het geval de
subsidie door de overheid te kort schiet. Voorwaarde
voor dit systeem is wel dat er in de begin periode
voldoende middelen aanwezig moeten zijn in het fonds
om eventuele financiële tegenslagen op te vangen.
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Duitsland
In Duitsland is het aanbieden van sociale huisvesting
niet belegd bij toegelaten instellingen, ook bijvoorbeeld
particulieren of kerkgemeenschappen bieden sociale
woningen aan. Verhuurders van sociale woningen
krijgen in Duitsland belastingvoordelen gedurende de
looptijd van een lening. In ruil daarvoor worden er
restricties gesteld aan bijvoorbeeld de huurder en de
hoogte van de huur totdat de gesubsidieerde lening
terugbetaald is. Daarna zijn de woningen vrij van
belastingvoordeel en kunnen deze verhuurd worden in
de vrije sector. De Duitse vrijehuursector wordt gezien
als een succesvolle, stabiliserende kracht die de
woningmarkt als geheel beter betaalbaar maakt (JRF,
2013).
Uit interviews blijkt echter dat de belastingvoordelen
voor het aanbieden van sociale huurwoningen in
Duitsland op dit moment niet opwegen tegen de
nadelen (bijvoorbeeld eisen voor de maximale huur).
Andere voorbeelden van landen met fiscale
stimuleringsmaatregelen voor sociale huisvesting zijn
bijvoorbeeld Oostenrijk en Frankrijk, dit in tegenstelling
tot Nederland waar geen directe uitgebreide fiscale
stimuleringsmaatregelen voor de sociale huisvesting
zijn. In Nederland dienen sociale huisvesters
verhuurderheffing af te dragen.

Voorbeelden van faillissementen in de corporatiesector
in het VK zijn ons niet bekend. Tijdens de interviews
werd aangegeven dat de financieel zwakkere
corporaties in het VK ten tijde van financiële nood
overgenomen werden door de grotere en financieel
sterkere corporaties.
Financiering van sociale huisvesting in het VK gaat via
reguliere leningen en de obligatiemarkt, waarbij er geen
sprake is van een expliciete overheidsgarantie. Voor de
financiering van sociale huisvesting in het VK wordt
gebruik gemaakt van CMBS structuren (zie hoofdstuk
4) waarbij de financiering van een portefeuille wordt
vormgegeven door het uitgeven van verschillende
obligaties met verschillende ratings (zie hoofdstuk 4).
Conclusie
In Europa wordt het Nederlandse stelsel voor sociale
huisvesting vaak als voorbeeld aangehaald.
Onderstaand een aantal elementen uit systemen in
andere landen in Europa die mogelijk interessant zijn
om nader te analyseren:
•

Door een vergelijkbaar fonds als in Denemarken op
te richten door premies in een fonds te stoppen blijft
het geld van de corporaties in de sector.
Voorwaarde voor dit systeem is dat het fonds in de
beginperiode voldoende vermogen heeft om
mogelijke financiële tegenslagen op te kunnen
vangen.

•

Bijdrage van de huurder vragen die gekoppeld is
aan de verkrijgingsprijs van de woning, zoals
gebeurt in Denemarken.

•

Het systeem in Duitsland kan mogelijk als voorbeeld
dienen om het aanbieden van middeldure
huurwoningen te bevorderen door gesubsidieerde
leningen, zodat een particuliere sociale en
middeldure huur markt ontstaat.

•

Door het introduceren van de CMBS structuur zoals
in het VK kunnen alternatieve financiers toetreden
tot de financieringsmarkt voor sociale woningen.

United Kingdom
In de United Kingdom (“UK”) wordt het aanbod van
sociale huisvesting voornamelijk verzorgd door
woningcorporaties en lokale autoriteiten (Housing
Europe, 2015).
Vanuit de overheid is er het ‘Decent Homes
programme’ in 2011-2015, waarbij de overheid circa
1,6mld pond beschikbaar heeft gesteld voor gemeenten
waar de kwaliteit van de sociale huisvesting relatief
laag is (Government UK, 2015).
Tot 2012 had het Verenigd Koninkrijk (“VK”) het
‘Housing Revenue Account’ subsidie system. Door
afschaffing van deze subsidie werd beoogd de
zelffinanciering van de sociale huisvesting te
bevorderen, waarbij gemeenten huurinkomsten aan
kunnen wennen voor de financiering van de
woningvoorraad (Government UK, 2015).
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Inleiding

nemen en of alle corporaties mogen deelnemen.

In dit onderzoek is gekozen om drie alternatieven uit
het verleden te beschouwen, om te bepalen welke
factoren het (beperkte) succes en/of falen van het
alternatief hebben bepaald. Dit betreft twee
alternatieven
voor
het
WSW
borgingsstelsel
(ongeborgd) en één alternatieve manier om geborgde
financiering op te halen binnen het stelsel.

Brutering 2.0 - 2011

FinCo 2008
Het project FinCo (Financieringsplatform (woning)
Corporaties,
ook
wel
WSW
II)
was
een
samenwerkingsverband tussen 25 corporaties en het
WSW. Doel was niet-borgbare activiteiten te
financieren op de kapitaalmarkt middels een
financieringsplatform. Verwachting was dat hiermee
een besparing op de financieringskosten voor nietborgbare alternatieven gerealiseerd zou kunnen
worden.
Portefeuilles met een credit rating zouden via de
kapitaalmarkt door middel van de uitgifte van
Commercial Mortgage Backed Securities (CMBS) of
een vergelijkbaar financieringsinstrument worden
gefinancierd.
Factoren
Doel van het FinCo traject was het vergroten van
beschikbaarheid van ongeborgd kapitaal voor een
marktconforme prijs, waarbij corporaties borg stonden
voor elkaar. Hiermee werden de twee belangrijkste
kritische succesfactoren van corporaties ingevuld.
Financiers waren geïnteresseerd, maar als gevolg van
de financiële crisis, mogelijk in combinatie met de
incidenten binnen de sector deden partijen afhaken. De
interesse in de sector van financiers nam op dat
moment af. Daarnaast is gebleken dat corporaties
terughoudend waren bij het volledig garant staan voor
elkaar zonder achtervang, omdat men dan
aansprakelijk is voor elkaars financiële risico’s. Een
nadrukkelijke wens van corporaties was dat sprake zou
zijn van differentiatie in opslagen afhankelijk van het
risicoprofiel van een corporatie. Ervaring bij FinCo is
dat hoe meer corporaties aanhaken, hoe complexer het
wordt om alle partijen op één lijn te krijgen met
betrekking tot een ‘eerlijke’ risicoverdeling. De
discussie die ontstaat is hoe bewaakt kan worden dat
andere corporaties geen onverantwoorde risico’s
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Onder de naam Brutering 2.0 heeft een aantal
corporaties in 2011 onderzocht of financiering zonder
staatsgarantie een alternatief voor het huidige stelsel is.
Doel was om te onderzoeken of het rentevoordeel dat
verkregen wordt door WSW borging opweegt tegen de
‘bijwerkingen’ van de achtervang. Idee is dat
corporaties zonder achtervang geen onderscheid
tussen DAEB en niet-DAEB activiteiten hoeven te
maken en dus ook middeninkomens kunnen bedienen.
Het voorstel was om het rentevoordeel als gevolg van
de staatssteun ‘af te kopen’ waardoor er geen sprake
meer is van staatssteun. De afkoop zou worden
gefinancierd door de corporaties, waarbij de exacte
vormgeving
nog
niet
was
ingevuld.
De
project/saneringssteun vanuit het CFV zou worden
beëindigd.
Voor de financiering zou een nieuwe Onderlinge
Waarborgmaatschappij Woningcorporaties (OWW)
opgericht worden, waarbij alle corporaties kunnen
toetreden (geen risico-selectie). In geval van
faillissement worden corporaties overgenomen door
collega corporaties of verliezen worden ten laste van
alle deelnemers aan het stelsel gebracht.
Factoren
Voor zover ons bekend is het alternatief niet in detail
financieel uitgewerkt of is deze informatie niet publiek
beschikbaar. In de uitwerking van de alternatieven voor
het WSW borgingsstelsel zal verder worden ingegaan
op financieringsmethoden zonder achtervang.
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ColonnadeDuhaf 2002
Colonnade en Duhaf waren twee initiatieven om
geborgde financiering op te halen op de kapitaalmarkt.
In 2002 zijn de alternatieven samengevoegd in
ColonnadeDuhaf. Corporaties waren aandeelhouder in
ColonnadeDuhaf
waarmee
gebundelde
kapitaalaanvragen werden geplaatst. De leningen
waren beursgenoteerd aan Euronext N.V.
Factoren
ColonnadeDuhaf
heeft
daadwerkelijk
geborgde
financiering aangetrokken op de kapitaalmarkt. Het
project is uiteindelijk geen succes geworden omdat de
rente op het schuldpapier bij de uitgiftes hoger bleek
dan de rente van alternatieve financiers, wat in een
aantal gevallen de hierop inspelende sectorbanken
waren. Dat het project geen succes is geworden werd
tevens geweten aan onbekendheid van de markt met
de corporatiesector en een te beperkte omvang voor
een verhandelbaar schuldpapier. Mede als gevolg van
een niet constante financieringsvraag werd de liquiditeit
beperkt (kritische succesfactor financiers). Hierdoor
werd de pricing minder gunstig en duurder dan de
sectorbanken. Hiermee was prijs een belemmering en
werd het volume nog lager en is het alternatief gestopt
vanwege een te beperkte vraag.
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3.5 Transitie-effecten bij mogelijke
alternatieven
De transitiefase blijkt een belangrijke beperkende factor voor
alternatieven
Transitie
Om te komen tot een alternatief stelsel dient eerst een
transitie doorlopen te worden. In deze paragraaf wordt
ingegaan op de onderdelen waar rekening mee
gehouden dient te worden alvorens te starten met een
mogelijk transitie traject. We behandelen eerst de
aandachtspunten van een transitie mede op basis van
de trajecten uit het verleden om het kader voor de
mogelijke alternatieven te schetsen.

eenvoudig meer dan 10 jaar, tot mogelijk 50 jaar, in
beslag nemen, waarbij de huidige beperkte
financieringsbehoefte een aandachtspunt is.
•

De transitie zelf zal in het geval van een harde knip
negatieve financiële gevolgen hebben, omdat de
leningenportefeuille
tegen
marktwaarde
geherstructureerd dient te worden (het betalen van
boeterente in verband met versnelde aflossing).
Gezien de veronderstelde kosten voor eventuele
boeterentes lijkt deze optie onhaalbaar. Indien het
doel is om te komen tot een alternatief met
achtervang zoals Brutering 3.0 zullen eventuele
transitiekosten een beperktere rol spelen omdat de
huidige financiering inclusief borging in stand kan
blijven.

•

Indien voor een kapitaalmarkt oplossing wordt
gekozen zal dit impact hebben op de
informatievraag vanuit financier die uitgebreider
zal worden. De organisatie van een corporatie dient
in voorkomende gevallen strakker georganiseerd te
worden, waarbij een betrouwbare administratie en
strakke AO/IC van belang zijn.

Aandachtspunten per stakeholder
Corporaties
•

Doel van het initiatief dient helder te zijn bij de start
van de transitie.

•

Om te starten is commitment van deelnemende
corporaties noodzakelijk. Dit betreft commitment
gerelateerd aan het verwachte eindresultaat. Dit
betekent dat men aan de voorkant verklaart akkoord
te zijn met risico’s die men loopt, garantstellingen
die men afgeeft en dat men zich committeert aan
deelname voor een bepaald volume. Initiatieven zijn
in het verleden op dit punt stuk gelopen.

•

•

Toegankelijkheid: Voor wie dient het alternatief
toegankelijk te zijn. Wanneer bijvoorbeeld voor een
alternatief met onderlinge garantstelling wordt
gekozen dienen zowel financieel sterke als minder
sterke corporaties deel te nemen om een goede
balans te creëren. De verwachting van banken is
dat het vooral voor kleinere minder kapitaalkrachtige
corporaties lastig zal zijn om aan de voorwaarden
van een kapitaalmarktinitiatief te voldoen. Hierbij
speelt het risico van adverse selection, waarbij
financieel sterkere corporaties zich onttrekken aan
de solidariteit van een collectief stelsel.
Indien geen sprake meer is van achtervang zal de
uitstaande financiering bij de sectorbanken worden
afgebouwd. Vraag is of het initiatief toelaat dat
gefaseerd wordt afgebouwd of dat een harde knip,
waarbij in één keer alle door de achtervang
geborgde
leningen
worden
geherfinancierd,
noodzakelijk is. Dit hangt af van het doel van het
alternatief, waarbij versnelde aflossing ook
noodzakelijk kan zijn voor het creëren van volume.
De doorlooptijd van een transitie kan in geval van
omzetting van financiering bij herfinanciering
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Financiers
•

Om te komen tot een alternatief is voldoende
beschikbaarheid noodzakelijk. De inschatting van
partijen is dat een bedrag van €85mld alleen
middels de Europese kapitaalmarkt beschikbaar zal
zijn. Aan de andere kant zal voor ieder alternatief
een minimaal volume nodig zijn om het interessant
te maken voor financiers. Zodoende kan het
noodzakelijk zijn een deel van de herfinanciering
naar voren te halen.

•

De kosten van ongeborgde financiering en bij
onderlinge borging zonder achtervang zullen hoger
zijn dan WSW geborgde financiering. Daarnaast
dienen partijen rekening te houden met eenmalige
transitiekosten die afhankelijk van het alternatief
aanzienlijk kunnen zijn.

•

Banken hebben aangegeven zekerheden te eisen
en daarbij geen achtergestelde positie t.o.v.
bijvoorbeeld het WSW te accepteren bij een
ongeborgd alternatief.

•

Banken geven aan dat het wenselijk is dat alle
partijen die deelnemen in een marktinitiatief bij start
financieel gezond zijn. Dit kan bijvoorbeeld middels
fusies of sanering worden bereikt.
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3.5 Transitie-effecten bij mogelijke
alternatieven
De transitiefase blijkt een belangrijke beperkende factor voor
alternatieven
WSW en overheid
•

Zowel de Minister als het WSW dienen
medewerking te verlenen aan een alternatief om de
kans van slagen te vergroten.

•

Het WSW zal onderpand vrij dienen te geven bij een
ongeborgd alternatief. Het WSW verwijst hierbij
naar haar richtlijn met betrekking tot vrijgave.

•

Hoe de politiek zal reageren indien de
achtervangsfunctie vervalt is niet bekend, maar het
is denkbaar dat de overheid dan alternatieve
sturingsinstrumenten gaat introduceren. Een
betrouwbare overheid is voor financiers van belang.
Hiermee wordt gedoeld op de impact die wijzigende
wet- en regelgeving kan hebben op de financiële
positie van corporaties en zo op financiers, waarbij
financiers aangeven dat de huidige stabiliteit zeker
is gekoppeld aan de achtervang door het Rijk en
gemeenten. Hierbij valt te denken aan het triggeren
van change of ownership clausules die commerciële
financiers bij de alternatieven kunnen opnemen. In
geval van structuur wijzigingen voor de individuele
corporatie kunnen deze clausules geeffectueerd
worden.

•

Voor het alternatief Brutering 3.0 is een
medewerking van de overheid nodig bij het
beperken van de verhuurderheffing ten gunste van
de aan de overheid te betalen vergoeding voor de
achtervang.

Om een alternatief te realiseren is het van groot belang
niet alleen naar de sector te kijken, maar ook naar de
partijen om de sector heen, specifiek de beleggers. In
welke asset categorie past de corporatie financiering na
transitie. Hierbij is een potentieel knelpunt dat
beleggers mechanisch naar de markt kijken, waarbij
men het ongewenst vindt maatwerk te moeten leveren.

Conclusie
De haalbaarheid van mogelijke alternatieven voor een
WSW borgingsstelsel maar dan zonder achtervang
door de overheid zal mede afhankelijk zijn van de
noodzakelijke transitie. Doordat het huidige stelsel
volledig is verweven met de sector zal de transitie zeer
lastig en mogelijk financieel niet haalbaar blijken,
afhankelijk van het alternatief.
Op basis van alternatieven uit het verleden kan
geconcludeerd worden dat alternatieven opportuun
worden wanneer er een bepaalde urgentie is. Op dit
moment zijn verschillende corporaties op zoek naar
alternatieven voor het huidige stelsel.
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3.6 Alternatieven voor het WSW
borgingsstelsel
Onderlinge garantstelling zonder achtervang met mogelijke verzekering
Onderlinge garantstelling
Als alternatief voor het huidige garantiestelsel is door
verschillende corporaties geopperd om het huidige
stelsel zonder achtervang (of gedeeltelijke achtervang)
maar met onderlinge garantstelling vorm te geven.
Hierbij zou een organisatie vergelijkbaar met het WSW
de onderlinge garantstelling dienen te reguleren en de
risicobeheersings- en monitoringsfunctie moeten
uitvoeren om te garanderen dat corporaties geen
onverantwoorde risico’s nemen. In geval van default van
één van de corporaties dienen andere corporaties het
verlies over te nemen. De onderlinge garantstelling kan
uitgaan van verschillende niveaus van zekerheden en
garantstellingen waarbij sprake kan zijn van een
garantiefonds dat als eerst wordt aangesproken,
gevolgd door onderlinge aanspraak.

geval is, omdat de internationale kapitaalmarkt
gevoeliger is voor ontwikkelingen op de financiële
markt en de politiek en omdat het aanbod voor
beleggers groot is waarbij beleggers telkens opnieuw
een risico-rendementsafweging maken tussen
alternatieven.
•

De achtervang van de overheid leidt op basis van
onderzoek tot een duidelijk rentevoordeel zoals
toegelicht in hoofdstuk 2.4. Dit voordeel valt deels
weg zonder achtervang, omdat het risico voor
financiers toe neemt. Pricing is één van de kritische
succesfactoren voor alternatieve financiering voor
corporaties.

•

Deelnemers aan het WSW borgingsstelsel staan
onderling garant middels het garantievermogen en
de obligo verplichting. Wanneer geen sprake meer is
van een ‘verplichte’ solidariteit (behalve de sanering)
is de vraag of alle deelnemende corporaties solidair
blijven. Dit betekent dat individuele corporaties de
keuze kunnen maken om zich niet aan te sluiten bij
de garantstelling en zelfstandig te opereren (naar
verwachting financieel sterkere partijen). Bij het
SWH (HBO) is gebleken dat het zonder verplichting
lastig is een onderling garantiestelsel in stand te
houden, omdat corporaties verschillende belangen
kunnen hebben. Uitdaging is hoe te komen tot een
voor alle corporaties acceptabele risicodeling.

•

Kapitaalmarktfinanciering zal striktere eisen stellen
aan kwaliteit van informatie en eenduidigheid. Vooral
voor kleinere corporaties kan dit gezien de omvang
en kennis van de organisatie een aandachtspunt
zijn. Daarnaast zullen ratio’s voor corporaties strikter
zijn, hierbij valt te denken aan lagere LTV’s.

Onderstaande mogelijke voor- en nadelen zijn
gebaseerd op literatuur, kennis Deloitte en de interviews
in het kader van dit literatuuronderzoek.
Voordelen
• Middels het beëindigen van borging met achtervang
wordt de directe staatssteun aan de corporaties
stopgezet. Zodoende zouden corporaties meer
vrijheid krijgen om bijvoorbeeld middeninkomens te
bedienen (als ook andere staatssteun zoals
grondprijzen en sanering zoals onderzocht voor
Brutering 2.0 niet meer van toepassing zijn). Daarbij
lopen het Rijk en gemeenten geen risico meer als
achtervang.
• Wanneer corporaties onderling direct garant staan
kan een sterkere prikkel voor onderlinge controle
gecreëerd worden, dan onder het huidige stelsel.
• Daarnaast zal geen sprake zijn van een premie voor
de achtervang die het voordeel van de borging
beperkt.
Nadelen
• Zonder achtervang zullen de sectorbanken gezien
hun uitzonderingspositie onder Basel III als
promotional bank slechts beperkte financiering
beschikbaar kunnen stellen. Dit omdat zij slechts
beperkt financiering zonder achtervang van het Rijk
en gemeenten mogen verstrekken. Verwachting van
financiers en beleggers is daarnaast dat het
aantrekken van in totaal €80mld in dit geval alleen
mogelijk zal zijn op de internationale kapitaalmarkt,
omdat het obligo mogelijk te groot is voor de
Nederlandse
banken.
Hiermee
wordt
de
beschikbaarheid onzekerder dan op dit moment het
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Haalbaarheid
De haalbaarheid zal afhankelijk zijn van de mate waarin
invulling gegeven kan worden aan de kritische
succesfactoren.
Vanuit het corporatieperspectief zullen de kritische
succesfactoren prijs en beschikbaarheid minder gunstig
worden. Hierbij is het noodzakelijk dat bij een eventuele
onderlinge garantstelling alle corporaties meedoen,
vooral de financieel sterkere corporaties.
Vanuit het perspectief van de financiers zal de risicorendementsverhouding van belang zijn. Financiers
geven aan dat het risico van de sector toeneemt bij het
wegvallen van de achtervang en dat dit allereerst tot
een hogere risico-opslagen zal leiden.
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3.6 Alternatieven voor het WSW
borgingsstelsel
Onderlinge garantstelling zonder achtervang met mogelijke verzekering
Daarnaast wordt gewezen op het risico van
beschikbaarheid. Ongeborgde vastgoed financiering
betreft een andere asset categorie, waarbij sprake is
van een ruim aanbod van opportunities die voor
financiering in aanmerking komen. Liquiditeit en
verhandelbaarheid van het corporatie ‘schuldpapier’
zullen bepalen of de beschikbaarheid voldoende is.
Aan het begin van de crisis droogde de
vastgoedfinancieringsmarkt op en inmiddels is
gebleken dat een incident zoals de Vestia affaire,
waarbij door het WSW hypotheek op het onderpand is
gevestigd, de beschikbaarheid voor de gehele sector
kan beïnvloeden. Verschillende financiers hebben na
Vestia (tijdelijk) geen financiering aan de sector
verstrekt. De loketten van de sectorbanken zijn in die
periode over het algemeen open gebleven.
Structurering
De structurering van een alternatief met onderlinge
garantstelling zonder achtervang zal breed gedragen
dienen te worden door zowel corporaties als financiers.
De inschatting op basis van de interviews is dat een
kapitaalmarkt oplossing de grootste kans van slagen
heeft. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld een
financieringsplatform
met
CMBS
(Commercial
Mortgaged Backed Securities) structuur zoals in het
FinCo traject onderzocht. In paragraaf 3.7 wordt de
CMBS structuur verder toegelicht. Hierbij dienen
corporaties volledig transparant te zijn en informatie
accuraat beschikbaar te hebben. De vraag die wordt
gesteld is of iedere corporatie de gewenste informatie
op het juiste aggregatieniveau beschikbaar heeft, dit
gezien de diversiteit tussen corporatie in bijvoorbeeld
asset management en de inrichting van de
administratie.
Verzekering
De mogelijkheid bestaat om naast de onderlinge
garantstelling het default risico van alle corporaties
gedeeltelijk te verzekeren. Dit betekent dat het risico op
verlies in geval van faillissement wordt ondergebracht
bij een verzekeraar. De kosten voor deze verzekering
zullen afhangen van het verzekerde bedrag, de
onderliggende zekerheden van het garantiestelsel, de
liquiditeit
van
de
sector
(een
opgebouwd
risicovermogen), de financiële positie van de
corporaties en het niveau in de ‘zekerheidswaterval’
waarop de verzekering aangesproken kan worden.
Wordt een eerste default bijvoorbeeld gedragen door
de corporaties die onderling garant staan (first loss
piece) of lopen de financiers direct risico.
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Voorbeelden van verzekeringsmogelijkheden zijn een
verzekering bij een ‘Monoline insurance company’ die
verliezen tot een bepaald bedrag dekt of ‘credit default
swaps’ die worden gebruikt als verzekering van een
portefeuille obligaties. In het geval dat de uitgever van
de obligatie het geleende bedrag niet kan terugbetalen
(default), zal de credit default swap dit verlies
compenseren. Een voordeel van de verzekering is dat
deze kan leiden tot een hogere rating voor de sector en
dus lagere financieringslasten vergeleken met een
situatie zonder verzekering.
Op basis van de gesprekken blijkt dat ook met
verzekering de financieringslasten zonder achtervang
hoger zullen zijn dan met achtervang. Discussie bij een
verzekering zal zijn of corporaties individueel premie
voor de verzekering dienen af te dragen of als sector.
Hierbij zal verrekening plaatsvinden op basis van
individueel risico of op basis van het risico van de
sector.
Transitie
Een vorm van ongeborgde herfinanciering krijgt te
maken met alle transitie aandachtspunt zoals in
paragraaf 3.3 benoemd. Hierbij zal in deze methode
vooral het commitment van de corporaties van belang
zijn , evenals de medewerking door WSW en overheid.
De kosten van de transitie zullen afhankelijk van de
doorlooptijd een mogelijke bottleneck vormen. Een
harde knip met marktwaarde verrekening van de
huidige financiering zal kostbaar zijn. Anderzijds is een
aanzienlijk volume noodzakelijk om een alternatief
zonder achtervang met garantstelling vorm te geven.
Conclusie
Het mogelijk slagen van financiering op basis van
onderlinge garantstelling zonder achtervang zal in
eerste instantie afhangen van de bereidheid van
corporaties om deel te nemen aan het initiatief, ook bij
minder gunstige pricing en beperktere beschikbaarheid.
Daarbij is de onderlinge solidariteit bouwsteen van dit
alternatief.
Belangrijkste potentiële nadelen zijn een hogere
pricing, beperktere beschikbaarheid onder bepaalde
omstandigheden en een grotere administratieve druk.
Verder onderzoek zal noodzakelijk zijn om de
bereidheid van corporaties om deel te nemen in kaart
te brengen. De verwachting van veel van de
geïnterviewde partijen is dat het alternatief niet voor
alle corporaties geschikt is en dat een mogelijke
transitie een bottleneck is.
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3.6 Alternatieven voor het WSW
borgingsstelsel
Coöperatie model
Coöperatie model
Als alternatief voor het huidige garantiestelsel is tevens
gekeken naar een coöperatief model, gebaseerd op het
model van de Rabobank. Dit houdt in dat een
decentrale structuur gecreëerd wordt waarbij alle
corporaties gezamenlijk eigenaar zijn van één
landelijke dochteronderneming. De rol van deze
dochteronderneming ligt bijvoorbeeld op het gebied van
strategie en beleidsontwikkeling, ondersteuning en
toezicht en het aantrekken van financiering. Hierbij kan
de dochter ‘Corporatie Nederland’ financiering in de
internationale kapitaalmarkt aantrekken. In een
coöperatieve structuur staan de corporaties onderling
garant voor elkaar. Financiers geven aan deze variant
niet als reëel alternatief voor het WSW borgingsstelsel
te zien.
In deze paragraaf zijn de voor- en nadelen, gebaseerd
op literatuur, Deloitte kennis en de gehouden
interviews, voor het coöperatieve model uitgewerkt.
Voordelen
•

Corporaties staan onderling garant voor elkaar,
waardoor een prikkel wordt gecreëerd voor
onderlinge controle.

•

Meer ruimte voor corporaties om beslissingen te
maken die aansluiten op de lokale behoefte in de
markt, zoals het bedienen van middeninkomens.

•

Op basis van een onderlinge garantstelling is er een
financieel vangnet. Hierbij wordt de financiering
centraal door de dochter aangetrokken. De
financiering met coöperatie model zal naar
verwachting voordeliger geprijsd zijn dan op basis
van een stand-alone aanvraag door een corporatie.

Nadelen
•

Wanneer de achtervang wegvalt zal dit een negatief
effect hebben op de pricing en beschikbaarheid van
financiering.

•

Door de onderlinge garantstelling willen financieel
sterkere corporaties mogelijk niet vrijwillig
deelnemen.

•

Kenmerk van een coöperatie structuur is dat alle
leden aansprakelijk zijn voor de (financiële)
verplichtingen die een van de leden aangaat. Bij
Rabobank is er een kruislingse garantieregeling,
waarbij vermogens aan elkaar zijn gekoppeld en
deelnemers
aansprakelijk
voor
elkaars
verplichtingen (voor banken Artikel 3:111 Wft).
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•

Door de ledenstructuur en democratische
besluitvorming kan het besturingsproces stroperig
zijn. Daarbij dienen corporaties een deel van hun
zelfstandigheid op te geven.

Haalbaarheid
De haalbaarheid zal afhankelijk zijn van de mate waarin
invulling gegeven kan worden aan de kritische
succesfactoren.
Kritische succesfactor vanuit corporatieperspectief is
onder andere een lage pricing. Het vervangen van de
achtervang door enkel een onderlinge borging zal
volgens banken een negatief effect hebben op de
pricing en beschikbaarheid van financiering. Banken
schatten in dat de gemiddelde stand alone rating van
corporaties circa BBB+ - BB+ zal bedragen en geven
aan dat lagere ratings leiden tot hogere kapitaalseisen.
Tevens
zal
deelname
aan
de
onderlinge
borgstellingstructuur voor alle corporaties verplicht
moeten worden gesteld om te voorkomen dat alleen de
financieel zwakkere corporaties deelnemen.
Voor een coöperatieve structuur is het belangrijk dat er
homogeniteit bestaat in de doelstellingen en de
belangen van de corporaties. Een concrete, heldere
doelstelling voor de gezamenlijke onderneming dient
opgesteld worden.
Aandachtspunt is dat er bij een coöperatie structuur
sprake dient te zijn van onderling vertrouwen, hetgeen
volgens geïnterviewden niet voldoende aanwezig is in
de huidige corporatiesector.
Structurering
Bij het opzetten van een organisatiestructuur voor dit
alternatief dienen keuzes gemaakt te worden op welke
wijze governance processen vormgegeven worden.
Daarnaast moet bepaald worden hoe een indeling in
groepen corporaties zal geschieden, bijvoorbeeld op
basis van regio’s of type corporatie. Gezien de omvang
van de corporatiesector kan dit een tijdsintensief proces
worden.
Conclusie
Banken hebben aangegeven dat een onderlinge
garantie zal leiden tot een hogere pricing en minder
beschikbaarheid dan bij overheidsborging. Daarnaast
zijn onderling vertrouwen en duidelijke richtlijnen voor
het aangaan van financiële verplichtingen cruciaal bij
een onderlinge garantstelling, hetgeen volgens
geïnterviewden op dit moment onvoldoende aanwezig
is.
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3.6 Alternatieven voor het WSW
borgingsstelsel
Ongeborgde financiering zonder onderlinge garantstelling
Ongeborgde financiering
Naast de initiatieven waarbij corporaties onderling
garant staan kunnen corporaties tevens overwegen
geen deelnemer meer te zijn van het WSW, geen
gebruik meer te maken van de achtervang en
zelfstandig of gezamenlijk ongeborgde financiering op
te halen.
Om zelfstandig voldoende financiering aan te trekken is
het noodzakelijk liquide schuldpapier aan te kunnen
trekken. Om dit te bereiken valt bijvoorbeeld te denken
aan het zelfstandig aanvragen van een creditrating.
Onderstaande voor- en nadelen zijn gebaseerd op
literatuur, Deloitte kennis en de gehouden interviews.
Voordelen
•

Voor sommige kapitaalkrachtige corporaties is het
ten opzichte van financieel minder sterke
corporaties mogelijk relatief eenvoudig om
ongeborgde financiering aan te trekken op de
kapitaalmarkt.

Nadelen
•

•

Iedere individuele corporatie heeft een ander risico
profiel, afhankelijk van haar financiële positie
(ratio’s), bezit, en locatie. Het aanvragen van een
rating zal zodoende leiden tot verschillen tussen
corporaties. Inschatting van verschillende financiers
is dat de stand alone rating van corporaties over het
algemeen tussen BBB+ en BB+ zal variëren. Dit is
lager dan de huidige rating van de Alliantie en
Stadgenoot,
omdat
bij
deze
ratings
de
overheidsgarantie (achtervang) voor de geborgde
financieringen van de debiteur mogelijk een rol
speelt.
De stand alone rating die lager zal liggen dan de
AA+ van het WSW zal leiden tot een hogere pricing.
Daarbij zal ook de beschikbaarheid van kapitaal
onzekerder worden, vergelijkbaar met het alternatief
van onderlinge garantstelling zonder achtervang
van het Rijk/gemeenten. Ook heeft een individuele
corporatie geen constante financieringsvraag,
hetgeen op termijn minder interessant is voor
institutionele beleggers omdat deze een minimaal
volume
vragen.
Bundeling
van
de
financieringsvraag kan dan noodzakelijk zijn. In
hoofdstuk 4 wordt verder ingegaan op de rating.
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•

De administratieve belasting van een corporatie zal
toenemen, en kennis van de financieringsmarkt
wordt essentieel.

•

Het aanvragen en in stand houden van de credit
rating brengt jaarlijks kosten met zich mee.

Haalbaarheid
De haalbaarheid van dit alternatief zal afhankelijk zijn
van de mate waarin invulling gegeven kan worden aan
de kritische succesfactoren.
Aangezien prijs en beschikbaarheid naar verwachting
onder druk komen te staan en een rating kosten met
zich meebrengt zal dit alternatief zeker niet voor iedere
corporatie geschikt danwel haalbaar zijn. Pricing zal
gezien het hogere risicoprofiel ongunstiger zijn.
Dit alternatief zou mogelijk interessant kunnen zijn voor
financieel sterke corporaties (bovengemiddelde rating)
met voldoende kennis van zaken en een relatief
constante financieringsvraag.
Structurering
Op basis van de interviews schatten wij in dat een
corporatie stand alone met credit rating een hogere
kans van slagen heeft om zelfstandig de kapitaalmarkt
te betreden dan wanneer men geen zelfstandige rating
heeft.
Om
een
dergelijke
verandering
van
financieringsstructuur
mogelijk
te
maken
zal
medewerking van het WSW nodig zijn (vrijgave
onderpand).
Momenteel is alle WSW geborgde financiering
bedrijfsfinanciering. De ongeborgde financiering die
wordt opgehaald met een creditrating kan in de vorm
van projectfinanciering voor specifiek vastgoed of
obligaties met rating (bedrijfsfinanciering).
Transitie
Corporaties dienen in eerste instantie het rating proces
van de rating agencys te doorlopen. Dit brengt kosten
met zich mee zonder dat de uitkomst vaststaat. Om
voldoende volume te hebben dient mogelijk versneld
geherfinancierd te worden, waarbij de marktwaarde van
de huidige geborgde financiering hoger zal zijn dan de
uitstaande hoofdsom en eventuele afkoop kostbaar zal
zijn. Daarnaast zal de administratieve druk op de
organisatie toenemen wanneer men niet gewend is aan
commerciële financieringstrajecten.
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3.6 Alternatieven voor het WSW
borgingsstelsel
Overige alternatieven
Ongeborgde
financiering
garantstelling (vervolg)

zonder

onderlinge

Conclusie
Aangezien zowel pricing als beschikbaarheid onder
druk zullen staan en administratieve vereisten toe
zullen nemen verwachten wij niet dat dit alternatief
geschikt is voor de gemiddelde corporatie. Praktische
invulling van de transitie is hierbij een aandachtspunt
wanneer men van geborgde naar ongeborgde
financiering wil gaan. Hierbij spelen tempo van
herfinanciering geborgd, de kosten, het minimale
volume, de benodigde kennis, en medewerking van
WSW en de overheid een rol.
Gemeente garantie

Conclusie
Corporaties hebben op dit moment ook al de
mogelijkheid afspraken met gemeenten te maken.
Hierbij verwachten wij geen grote effecten op pricing en
beschikbaarheid, terwijl het risicoprofiel voor een
gemeente significant wijzigt. Zodoende is onze
inschatting dat dit geen interessant alternatief is voor
het overgrote deel van de sector.
Brutering 3.0
De initiatiefnemers van het voorstel Brutering 2.0
hebben mede naar aanleiding van de recente
ontwikkelingen Brutering 3.0 voorgesteld. Dit voorstel
ziet op financiering zonder staatssteun, waarbij een
premie wordt betaald voor de achtervang. Deze premie
zou dan in plaats komen van de verhuurderheffing.

Vanuit de klankbordgroep is verzocht het alternatief van
corporatie financiering met alleen gemeente garantie
kort toe te lichten. Ons inziens ligt financiering met
achtervang van een gemeente in lijn met het huidige
stelsel, waarbij op het gebied van pricing en
beschikbaarheid niet direct verschillen worden
verwacht met het huidige stelsel.
Onderstaande voor- en nadelen zijn gebaseerd op
literatuur, Deloitte kennis en de gehouden interviews.
Voordelen
•

Doel van het opereren onder een gemeente
garantie kan zijn om als corporatie met een bredere
taakopvatting te werken. Vooral corporaties in
krimpgebieden kijken naar deze optie.

Nadelen
•

De kans bestaat dat een gemeente zich intensiever
met individuele projecten en zodoende het beleid
van de corporatie gaat bezig houden.

•

Gemeenten gaan een groter risico lopen, wanneer
geen sprake meer is van onderlinge borging door
corporaties (waarbij het mogelijk is dat meerdere
corporaties binnen één gemeente actief en elkaar
bijvoorbeeld binnen een gemeente borgen).

•

Ook wanneer een corporatie alleen gemeentelijke
garanties op haar financiering heeft is de toegelaten
instelling nog gebonden aan de woningwet.
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3.6 Alternatieven voor het WSW
borgingsstelsel: Conclusie
Alternatieven leiden tot aanzienlijke kosten en onzekerheid
Huidig stelsel of alternatief?
Het huidige WSW borgingsstelsel biedt een aantal
voordelen die zonder achtervang niet eenvoudig bereikt
kunnen worden. Hierbij kan gedacht worden aan
beschikbaarheid en pricing. Op termijn zou een
structuur waarbij corporaties onderling garant staan en
een default mogelijk verzekeren om financiering op de
kapitaalmarkt op te halen in theorie haalbaar moeten
zijn. Hierbij zal de onderlinge garantie minder sterk zijn
dan een WSW garantie, maar wanneer een volledig
liquide product beschikbaar is kunnen zowel pricing als
beschikbaarheid in theorie haalbaar zijn maar altijd
lastiger te realiseren dan het huidige stelsel..
De transitie zal echter praktisch zeer lastig in te vullen
zijn. Zolang er sprake is van geborgde financiering
dient een corporatie zich te houden aan de regels voor
staatssteun. Dit betekent dat alleen een ‘harde knip’
waarbij de achtervang in één keer weg valt het
resultaat van geen staatssteun heeft, tenzij staatssteun
op bestaande lening wordt ‘afgekocht’ zoals
opgenomen in Brutering 3.0. Enerzijds is de harde knip
niet haalbaar omdat dan sprake zou zijn van het
afkopen van de marktwaarde van de huidige geborgde
leningportefeuille, waarbij deze waarde ver boven de
huidige €85mld uitstaande financiering ligt. Anderzijds
zou de marktwaarde dan op de kapitaalmarkt
geherfinancierd
moeten
worden,
waarbij
de
beschikbaarheid
een
issue
kan
zijn
(de
financieringsvraag zal meer dan €85mld zijn).
Daarnaast is sprake van een aantal cruciale
randvoorwaarden.
•

Voor een transitie is medewerking nodig van alle
corporaties, de banken, het WSW en de overheid;

•

Corporaties dienen zich te committeren aan de
voorwaarden
voor
internationale
kapitaalmarktfinanciering, inclusief de tucht die bij
deze markt hoort. Inschatting van gesproken
beleggers en financiers is dat een dergelijke
financieringsomvang van circa €85mld alleen
haalbaar is op de Europese of wereldmarkt.

•

impact op de sector zullen directe impact hebben op
pricing en beschikbaarheid.
•

Corporaties dienen hogere liquiditeitsbuffers aan te
houden. Loketten bij financiers kunnen dicht gaan
bij incidenten, zoals de kredietcrisis of de Vestia
casus waarbij het WSW hypotheek op het
onderpand heeft gevestigd .

•

Corporaties dienen ook zonder verplichting
onderling garant dienen te staan. Vraag is of iedere
corporatie dit zondermeer zal doen. De solidariteit
kan onder druk komen te staan. Voorbeeld uit het
verleden is het Waarborgfonds HBO. Toen de
verplichte solidariteit werd afgeschaft bleek niet
iedere instelling de toegevoegde waarde van het
stelsel meer te herkennen, waarbij het financiële
voordeel van dit stelsel zonder achtervang
aanzienlijk beperkter was dan het WSW voordeel
(zie 3.5).

Conclusie
De verwachting is dat het huidige WSW-borgingsstelsel
met achtervang van de overheid op dit moment het
meest geschikt is voor de corporatiesector. Wij zien
geen alternatieven zonder achtervang met vergelijkbare
pricing en beschikbaarheid. Dit kan veranderen
wanneer de voordelen van het huidige stelsel als
gevolg van bijvoorbeeld wijzigende wet- en regelgeving
beperkt worden. Alternatieven kunnen opportuun zijn
wanneer men op langere termijn kijkt, bereid is meer te
betalen voor de financiering, commitment krijgt van
corporaties voor een transitietraject en het risico van
beperkte beschikbaarheid wil nemen.
Aanbeveling
Indien corporaties onderling garant willen staan voor
het niet-DAEB deel zijn daar mogelijk voordelen te
behalen. Dit biedt corporaties de mogelijkheid te
investeren voor de middeninkomens. Welke ruimte hier
uiteindelijk ontstaat is mede afhankelijk van de DAEB,
niet-DAEB splitsing die corporaties doorvoeren.

Wanneer het ‘nieuwe stelsel’ eenmaal is
vormgegeven is een consistente overheid
noodzakelijk: wijzigingen in wet- en regelgeving met
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4. Alternatieve
financieringsmethoden
Mogelijke alternatieve financieringsmethoden corporatiesector
Inleiding

institutionelen, en kapitaalmarktfinanciering (CMBS).
Hierbij heeft het WSW in haar huidige beleid
opgenomen dat zij alleen plain vanilla financieringen
borgt.

Om de huidige financiering via het WSW
borgingsstelsel in perspectief ten op zichte van
alternatieve financieringsmogelijkheden te kunnen
plaatsen is het wenselijk vanuit Aedes om naast
alternatieven
voor
het
borgingsstelsel
financieringsalternatieven in kaart te brengen. Hierbij is
een onderscheid gemaakt tussen directe/onderhandse
financiering en de kapitaalmarktinitiatieven.

Onderstaand is een indicatieve tabel opgenomen met
de geanalyseerde alternatieven en de kenmerken per
alternatief. De analyse is uitgevoerd op basis van
beschikbare literatuur in combinatie met de interviews
met betrokken partijen.

De alternatieven zijn met elkaar vergeleken op basis
van een standaard set van kenmerken.

Een toelichting van de kenmerken is in de bijlage
opgenomen.

In overleg met de Klankbordgroep is besloten dat de
analyse zich beperkt tot ongeborgde bankfinanciering
met/zonder rating, obligaties/EMTN, financiering door

= pricing
= flexibiliteit
= Beschikbaarheid
= Overig

Flexibiliteit
activiteiten
nwbouw/bestaand

Hoogte leverage

Looptijd

Beschikbaarheid –
totale omvang

Geschiktheid kleine
corporaties

Liquiditeit

Risico monitoring
en beheersing

Flexibiliteit in te
zetten onderpand /
portefeuille

Adverse selection

Differentiatie
risicoprofiel/premie

Administratieve
lastendruk

Overige kosten

Minimale omvang
financiering

Renteopslag

WSW geborgde
financiering

++

++

-

++

+

++

++

++

++

++

+/-

+

++

+/-

Bankfinanciering
ongeborgd

+/-

-

+

+/-

+

+/-

+/-

++

+/-

+/-

+/-

-

-

+

Onderhandse fin.
met/zonder rating

+/-

--

+

+

+

+/-

+/-

+/-

+/-

-

+/-

-

-

+

(Staats)obligaties/
EMTN

+/-

-

+/-

+/-

+/-

-

+/-

-

+/-

-

+/-

--

+/-

+/-

Inflation linked

-

--

+

-

-

-

+/-

--

+/-

-

+/-

-

+/-

+

Institutioneel fonds
(indirecte
leningen)

+

--

-

-

+

-

+/-

+

+/-

-

+/-

--

+

+/-

SecuritisatieCMBS

+/-

--

++

-

-

--

+/-

--

+/-

-

+/-

--

--

+/-

Covered bonds

+/-

-

+

-

-

--

+/-

--

+/-

-

+/-

--

--

+/-

Alternatief
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Toelichting alternatieve financiering

Alternatieven
De alternatieve financieringsmethoden zijn onderstaand
toegelicht, waarbij is aangegeven welke voor- en
nadelen en aandachtspunten te benoemen zijn.
Rating (stand alone)
Corporaties met rating kunnen ongeborgde financiering
aantrekken bij commerciële beleggers en op de
kapitaalmarkt. Indien het een stand alone rating betreft
dient deze gebaseerd te zijn op de financiële positie
van de corporatie zelf.
Uit de interviews blijkt dat de rating van een corporatie
zonder achtervang naar verwachting tussen de BBB+
en BB+ zal liggen. Met name corporaties met een
zwakkere
financiële
positie
kunnen
mogelijk
moeilijkheden ervaren met het aantrekken van
ongeborgde
(her)financiering.
Wanneer
deze
corporaties een rating zouden aanvragen zal deze aan
de onderkant van de bandbreedte liggen waardoor
pricing hoger zal liggen dan voor andere corporaties.
Voor ongeborgde financiering kan een rating de
beschikbaarheid vergroten, ook naast de geborgde
financiering. Deze ongeborgde financiering kan dan
worden ingezet voor financiering van de niet-DAEB
activiteiten.
Een voorbeeld van een internationale partij die zich
internationaal financiert met haar rating is Deutsche
Wohnen AG, een Duitse woningbelegger, met een Arating van Standard & Poor’s (juni 2015). Dit gebaseerd
op een EBITDA interest coverage ratio van 3,5x en een
debt to debt + equity van 40%-45%. Daarbij heeft men
het streven om de LTV te verlagen tot 45%. Deutsche
Wohnen bezit circa 147.000 residentiële eenheden met
een waarde van €9,8mld. Financiering haalt Deutsche
Wohnen onder meer op middels uitgifte van
converteerbare obligaties. De minimale corporatie ICR
ligt met 1,4x lager dan de ICR van Deutsche Wohnen
AG, de LTV op marktwaarde van een gemiddelde
corporatie zal lager liggen dan de 45%.
Voordelen
• De beschikbaarheid van kapitaal voor commerciële
financiering is beter voor corporaties met een rating,
waarbij beleggers meer geïnteresseerd zijn in een
hoge rating dan een lage rating. In geval van lagere
47

ratings worden hogere spreads gevraagd;
Een rentevoordeel kan worden gerealiseerd t.o.v.
directe ongeborgde financiering, afhankelijk van de
rating van de corporatie.
Nadelen
• Zwaardere
administratieve
eisen
i.v.m.
standaardisering;
• De
beschikbaarheid
is
gevoeliger
voor
marktontwikkelingen dan geborgde financiering;
• Een minimaal volume is benodigd;
• De kosten om rating te verkrijgen dienen afgewogen
te worden tegen de voordelen.
•

(Staats)obligaties/ EMTN
In de kapitaalmarkt zijn European Mid Term Notes een
gebruikelijke manier om financiering op te halen. Het
betreft obligatieleningen die door één of meerdere
corporaties worden uitgegeven, waar beleggers op in
kunnen schrijven. Ymere is in het verleden in een
vergevorderd stadium van een geborgd EMTN
programma geweest, alleen tot plaatsing is het niet
gekomen omdat toestemming van het Ministerie van
BZK niet is gegeven (ten tijde van de Vestia casus).
Voordelen
• Een geborgd EMTN kan gezien worden als
alternatief naast financiering door de sectorbanken,
waardoor beschikbaarheid kan worden vergroot.
Nadelen
• Het EMTN programma vraagt een minimale omvang
om mee te starten (inschatting uit gesprekken
€500mln bij start). Zodoende is bundeling van
volume door meer corporaties nodig: zogenaamde
multi issuer programma’s;
• In geval van een ongeborgd EMTN programma
kunnen deelnemers onderling garant te staan wat
het programma sterker maakt;
• Het EMTN programma kan gevoelig zijn voor
marktontwikkelingen en incidenten bij corporaties;
• Zowel uit de interviews als uit het verleden
(ColonnadeDuhaf) is gebleken dat het van belang is
dat een programma/platform op regelmatige basis
obligaties blijft uitgeven zodat investeerders
geïnteresseerd blijven. Indien er te weinig
continuïteit in plaatsing is, haken beleggers af.
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Nadelen EMTN (vervolg)
• Om de plaatsing van een EMTN programma
succesvol te maken is gestructureerde marketing
nodig. Een aparte investor relations partij dient
beleggers van info te blijven voorzien met
betrekking tot performance van de obligaties en de
marktontwikkelingen.
Kapitaalmarktinitiatieven
Securitisatie - CMBS
Een van de kapitaalmarktinitiatieven die is voorbereid
tijdens het FinCo traject is een CMBS transactie. Dit
betreft in tegenstelling tot een EMTN programma
projectfinanciering en geen bedrijfsfinanciering Hierbij
wordt een vastgoedportefeuille opgeknipt in ‘tranches’
die allen zelfstandig een rating krijgen (ongeborgd).
Deze rating is afhankelijk van de kwaliteit van het
vastgoed in de tranche. De tranches bepalen de
volgorde van het nemen van een mogelijk verlies door
de financier. Dus BBB neemt eerder verlies dan de A, A
eerder dan AA. Feitelijk wordt de portefeuille dus
ingedeeld in obligaties met verschillende risicoprofielen,
op basis van een waterval. Hierbij kan sprake zijn van
een niet gerate first loss piece, hetgeen betekent dat
het eerste verlies voor de corporaties is, waarbij de
financier nog geen verlies hoeft te nemen.
In een CMBS transactie worden criteria gesteld aan de
portefeuille die wordt gefinancierd. Deze criteria zijn
voor de belegger van belang om zeker te stellen dat het
risicoprofiel van de portefeuille ook in de toekomst
vergelijkbaar zal zijn aan het risicoprofiel bij start van
de transactie. Kort gezegd brengen striktere criteria
(minder risico) een kostenvoordeel met zich mee.
Striktere criteria hebben echter ook een invloed op de
financierbaarheid van de eenheden/portefeuille(s). Dat
wil zeggen dat in een dergelijk geval mogelijk een
lagere leverage kan worden gerealiseerd.
Om voor corporaties een CMBS structuur op te tuigen
zal een financieringsplatform gestructureerd dienen te
worden waar corporaties vastgoed in kunnen
onderbrengen. Het is wenselijk dat het vastgoed zoveel
mogelijk wordt gesepareerd van de overige
bedrijfsvoering. Een brugfinanciering kan gewenst zijn,
dit is een financiering die gebruikt wordt tussen het
moment van inbrengen van vastgoed en de plaatsing
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van de CMBS.
Voorbeelden van CMBS transacties zijn van Vesteda
en het Duitse Gagfah. Hierbij heeft Vesteda in 2010
een transactie gedaan, maar in 2014 haar CBMS
posities teruggebracht. Vesteda geeft in haar
jaarverslag aan dat zij minder mogelijkheden voor het
plaatsen van CMBS obligaties ziet, doordat ‘regulier’
vreemd vermogen relatief goedkoper is geworden.
Gagfah, een Duits multi-family property company, heeft
in 2013 61.600 residentiële eenheden en 469
commerciële eenheden ondergebracht in een CMBS
van €1,24mld met een AAA-rating en een interest rate
van 2,76% voor 5 jaar. Hierbij is een eventueel eerste
verlies (first loss piece) van €105m voor Gagfah.
Voordeel
• Een bredere toegang tot de kapitaalmarkt;
• Potentieel
gunstige
financieringsvoorwaarden
afhankelijk van kwaliteit van het vastgoed.
Nadeel
• Een minimale omvang is noodzakelijk;
• De kwaliteit assets dient volledig in beeld te zijn;
• De kosten van structurering, te weten bundeling, het
aanvragen van een rating, en beheer van het
platform.
Covered bonds
Covered bonds zijn obligaties met specifiek onderpand.
Het verschil met een CMBS is dat de bank die de
covered bonds uitgeeft de onderliggende assets in
eigendom heeft. Covered bonds zijn vergelijkbaar met
een EMTN programma waarbij vastgoed als onderpand
wordt gegeven. De voor- en nadelen benoemd bij het
EMTN programma kunnen ook van toepassing zijn bij
covered bonds.
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Institutioneel
Institutionele
beleggers
zijn
mogelijk
ook
geïnteresseerd in de directe (onderhandse) geborgde
en ongeborgde financieringsmarkt voor woningen.
Hierbij lichten wij drie mogelijkheden kort toe. Naast
deze mogelijkheden beleggen institutionele beleggers
tevens onderhands.
Direct vastgoed
Beleggers investeren in direct vastgoed en laten
beheer en verhuur complexgewijs over aan
beheerorganisaties. Binnen de corporatiesector zijn
hier voorbeelden van bij studentenhuisvesters.
Onderhandse leningen
In 2014 hebben institutionele partijen circa 23% van de
financieringsbehoefte van corporaties onderhands
gefinancierd. Dit gebeurt veelal via tussenpartijen.

haar inflatierisico af terwijl een vastgoedeigenaar hier
huurgroei tegenover heeft staan. Risico voor
corporaties hierbij is dat de huurgroei wordt beperkt
door regelgeving of als gevolg van betaalbaarheid.
Conclusie
Het benaderen van de institutionele markt dient
gestructureerd te gebeuren. Institutionele beleggers
vragen om minimale volumes met interessante
risico/rendement verhoudingen, voldoende liquiditeit,
met gestandaardiseerde voorwaarden en met
voldoende informatie vanuit de gefinancierde partij (een
rating kan hieraan bijdragen).
Vanuit het WSW en corporaties loopt een initiatief om
beleggers te interesseren voor de geborgde
corporatiemarkt. Hierbij wordt nagedacht over
standaardisatie van voorwaarden, looptijden en
uitgiftedagen en mogelijke bundeling van financiering.

Fonds (indirect)
Vastgoedeigenaren brengen vastgoed onder in een
fonds dat wordt gefinancierd door institutionele
beleggers. Voorbeeld is het financieren van residentiële
vastgoedfondsen door pensioenfondsen, zoals bij het
Amvest Residential Core Fund.
Een
ander
initiatief
is
het
Nederlands
Investeringsinstituut (NII). Dit betreft een initiatief om
Nederlandse investeringsprojecten in onder meer
woningbouw interessanter te maken voor beleggers. Dit
private initiatief is in 2014 gestart door dertien
pensioenfondsen, pensioenuitvoeringsorganisaties en
verzekeraars.
Doel is om investeringsbelemmeringen weg te nemen
voor projecten die vanwege beperkte omvang of
onvoldoende transparante risico's en rendementen
minder geschikt zijn voor institutionele beleggers.
De NII zal o.a. een rol vervullen als platform voor het
matchen van vraag en aanbod, als arrangeur bij
financieringsproposities en in de monitoring van de
door haar tot stand gebrachte financieringen.
Inflation linked
Dit betreft een door sommige pensioenfondsen
gewenste optie waarbij de hoofdsom van de lening
geïndexeerd wordt. Hiermee dekt een pensioenfonds
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Diverse financieringsalternatieven zijn voor handen

Alternatieven
Het grootste financieringsvoordeel voor corporaties
wordt door het huidige WSW borgingsstelsel zeker
gesteld. Middels het aantrekken van financiering bij
alternatieve financiers kan mogelijk de beschikbaarheid
worden vergroot plus theoretisch een extra (beperkt)
rentevoordeel ten opzichte van de huidige geborgde
financiering.
Uit initiatieven uit het verleden (FinCo, CollonadeDuhaf,
Brutering 2.0) is gebleken dat enerzijds de
ontwikkelingen van de markt en de medewerking van
toezichthouders en de overheid een bottleneck kunnen
zijn, en anderzijds is commitment van corporaties van
belang.
Om andere financiers aan te trekken dient, mede op
basis van alternatieven uit het verleden, aan een aantal
kritische succesfactoren te worden voldaan:
•

De risico-rendementsverhouding dient interessant te
zijn, afgezet tegen alternatieve investeringen;

•

Corporaties dienen commitment te tonen, het WSW
werkt mee en de overheid voert een consistent
beleid zonder ingrijpende veranderingen voor de
sector;

•

De wet- en regelgeving plus het huidige WSW
borgingsstelsel dienen transparant en begrijpelijk te
zijn. Zo werkt het WSW momenteel aan
vereenvoudiging van de leningdocumentatie.

Alternatieven voor corporatie financiering zijn het
EMTN-programma, onderhandse financiering door
institutionele partijen en het ophalen van financiering op
de kapitaalmarkt middels bijvoorbeeld CMBS
transacties. Voor al deze financieringsopties geldt dat
deze meer inspanning van de corporatie vragen dan
het huidige borgingsstelsel. Ook zullen deze opties
veelal duurder zijn en leidt dit tot onzekerheid met
betrekking tot beschikbaarheid.
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5. Conclusies onderzoek
Het huidige WSW borgingsstelsel is gevoelig voor veranderingen
in wet- en regelgeving en de financieringsmarkt
Het huidige borgingsstelsel

portefeuille), het gevaar van moral hazard en de
beperking in toegestane activiteiten mede als
gevolg van staatssteun.

Aedes heeft de volgende vraagstelling voor dit
onderzoek geformuleerd:
“Wat is de meerwaarde van het huidige WSW
borgingsstelsel ten opzichte van mogelijke alternatieve
financieringsstructuren?”
Onderstaand zijn de belangrijkste conclusies van ons
onderzoek opgenomen.
•

Het
huidige
WSW
borgingsstelsel
biedt
woningcorporaties voordelen op het gebied van
beschikbaarheid
en prijs van financiering.
Daarnaast biedt het WSW borgingsstelsel gemak
ten aanzien van het snel en met relatief beperkte
administratieve lasten aan kunnen trekken van
financiering.

•

De corporaties lopen gezamenlijk een financieel
risico van aanspraken op het borgingsstelsel en de
sanering. Dit risico wordt gelopen in de vorm van
jaarlijkse bijdragen voor kosten van het WSW,
saneringssteun en eventuele aanspraak op obligo
reserveringen. De woningcorporaties geven aan dat
zij de onderlinge solidariteit in het WSW
borgingsstelsel goed vinden, maar dat zij steeds
meer problemen hebben met de governance van
het WSW borgingsstelsel. De corporaties ervaren
vooral een gebrek aan inspraak in het beleid van
het WSW. De ingevoerde en voorgestelde
maatregelen door de Minister uit de zogenaamde
Meibrief hebben volgens ons onderzoek als risico
dat een deel van de in de vorige bullet benoemde
meerwaarde van het huidige WSW borgingsstelsel
wordt aangetast. De maatregelen worden door de
corporaties als een verdere inbreuk op de
onafhankelijkheid van het WSW beschouwd.

•

Andere nadelen van het WSW borgingsstelsel die
ervaren worden zijn het gebrek aan mogelijkheden
van differentiatie van voorwaarden per risicoklasse
voor corporaties (alle corporaties dienen op
dezelfde manier volmacht aan WSW te geven voor
het vestigen van onderpand op de volledige
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•

Een alternatief stelsel zonder achtervang door de
overheid is mogelijk, maar zal leiden tot hogere
pricing van financiering en een risico op beperktere
beschikbaarheid van financiering.

•

De overgang naar een stelsel zonder achtervang is
complex omdat dit medewerking van financiers,
WSW, overheden en corporaties vereist en zal
ofwel lang duren (bij het af laten lopen van huidige
financieringen) ofwel zeer kostbaar zijn vanwege
afkoop van de huidige leningposities waarbij
boeterentes in rekening kunnen worden gebracht.
Ook is het benodigde financieringsvolume een
aandachtspunt.

•

Op basis van onze analyse concluderen wij dat het
huidige WSW borgingsstelsel financieel gezien een
goed
werkend
borgingsstelsel
is
voor
woningcorporaties en derhalve zoveel mogelijk in
haar huidige vorm behouden moet blijven. De
Meibrief van de Minister bevat een aantal
voorstellen die een risico vormen voor de soliditeit
en voorspelbaarheid van het WSW borgingsstelsel
en derhalve afbreuk doen aan de huidige
meerwaarde van het WSW borgingsstelsel:
•

Hoe meer invloed de Minister krijgt op het
WSW(beleid) en daarmee op het WSW
borgingsstelsel, hoe meer politieke onzekerheid
dit met zich meebrengt, en zodoende
onzekerheid voor financiers. Deze onzekerheid
over het WSW borgingsstelsel kan bij financiers
leiden tot een hogere pricing en beperktere
beschikbaarheid
van
financiering.
De
verschuiving naar meer overheidsinvloed op het
WSW borgingsstelsel brengt als belangrijk risico
met zich mee dat potentiële alternatieve
financiers kopschuw worden voor de sociale
corporatiesector. De striktere band tussen
overheid en het WSW wordt door rating
agencies als een versterking van de rating
gezien.
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5. Conclusies onderzoek
Het huidige WSW borgingsstelsel biedt significante voordelen ten
op zichte van de onderzochte alternatieven
Conclusies (vervolg)
• Het voorstel uit de Meibrief om risicodeling voor
financiers in te voeren door mogelijk ook de
DAEB activiteiten deels ongeborgd te moeten
financieren heeft (afhankelijk van de wijze van
financiële
structurering)
een
significant
verhogend effect op de financieringslasten voor
corporaties, terwijl dit naar onze verwachting
niet zal leiden tot een wezenlijke verbetering van
het toezicht door financiers op corporaties.
•

•

•

De Meibrief bevat ook een voorstel voor het
invoeren van een te betalen premie ter dekking
van het risico van de achtervang. Naar onze
mening zal deze premie op actuariële wijze
bepaald moeten worden zodat deze dekking
voldoende is voor een realistische kans van
aanspraak en omvang van aanspraak op de
achtervang. Daarbij moet ook rekening
gehouden worden met de saneringssteun en
obligoverplichting van de corporaties en de
volgordelijkheid van aanspraak waarin het WSW
borgingsstelsel
al
voorziet
voordat
de
achtervang door het Rijk en gemeenten wordt
aangesproken. Sinds oprichting in 1983 is er
geen aanspraak op de achtervang van het
WSW borgingsstelsel geweest.
Voor zover de premie ter dekking van het risico
van de achtervang niet budgetneutraal voor de
corporaties wordt ingevoerd, zal deze de
voordelen van het WSW borgingsstelsel
verminderen. Bijvoorbeeld, elke 5bp premie over
jaarlijks nieuw af te sluiten financiering van circa
€5mld, kost de woningcorporaties circa €2,5mln
per jaar. Verwachting is dat betaling van de
premie door het WSW uiteindelijk ook voor
rekening van de corporaties komt.
De saneringsfunctie is ondergebracht bij het
WSW. Hierbij voert het WSW de sanering uit, op
initiatief en in opdracht van de Minister. De
corporaties geven aan dat zij de partij zijn die de
lasten van sanering dragen en derhalve een
formele stem zouden moeten hebben in het
bepalen van de wijze en omvang van sanering.
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•

De
onderlinge
afhankelijkheid
van
de
corporatiesector en de sectorbanken BNG en de
NWB is groot. Deze afhankelijkheid is vooral het
gevolg van de lagere rentevergoedingen die BNG
en NWB (kunnen) vragen vanwege hun hoge rating
en status als promotional bank. Indien BNG en
NWB deze status zouden verliezen als mogelijk
gevolg van Basel III regelgeving zal dit leiden tot
een prijsverhogend effect op de financiering van
corporaties. Ook de beschikbaarheid vanuit BNG en
NWB wordt in dat geval mogelijk beperkter. Zolang
de WSW borging het equivalent blijft van een
staatsgarantie, zal een brede kring van financiers,
waaronder institutionele beleggers en buitenlandse
banken, toegankelijk blijven, mogelijk wel tegen een
hogere pricing dan wat op dit moment door de
sectorbanken wordt gevraagd.

•

Het creëren van alternatieve financieringsbronnen
voor geborgde financiering door de sectorbanken is
naar
onze
mening
belangrijk
voor
de
corporatiesector.
Een
voorbeeld
is
het
voorgenomen initiatief van het WSW om WSW
geborgde financieringsvraag meer gestructureerd
aan de kapitaalmarkt aan te laten bieden, naar
analogie van het plaatsen van staatsobligaties. Dit
initiatief kan naar onze mening bijdragen aan het
verkrijgen van toegang tot een bredere groep van
financiers.

•

Voor ongeborgde financiering, waar het WSW
borgingsstelsel niet van toepassing is, is het aan te
bevelen om als corporatiesector op zoek te gaan
naar een alternatieve structuur om financiering aan
te trekken. Door schaalvorming kunnen de kosten
en inspanningen om alternatieve financiering aan te
trekken gereduceerd worden en de beschikbaarheid
en pricing geoptimaliseerd worden. Gezien de
ervaringen met het opzetten van dit soort
alternatieve structuren is commitment qua in te
brengen
financieringsvolume
vanuit
de
corporatiesector en medewerking van het WSW, bij
onder meer vrijgave van onderpand, cruciaal voor
het kunnen slagen van initiatieven op dit gebied.
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Bijlagen
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Onderzoeksrapport WSW borgingsstelsel

Bijlage I: Lijst van gehanteerde
afkortingen en termen
Gehanteerde afkortingen

Afkortingen
•

€:

Euro (€x,x mln is in Euro miljoenen /
€x,x mld is in Euro miljarden)

•

NWB:

Nederlandse Waterschapsbank

•

Minster:

De Minister voor Wonen en
Rijksdienst

•

AMvB:

Algemene maatregel van bestuur

•

BAR :

Bruto Aanvangs Rendement

•

Mln.:

Miljoen

•

BNG:

Bank Nederlandse Gemeenten

•

Mld.:

Miljard

•

BOG:

Bedrijfsonroerendgoed

•

•

bp:

Basispunten

Ons, onze, wij: Deloitte Financial Advisory Services
B.V.

•

CFV:

Centraal Fonds Volkshuisvesting –
per 1 juli 2015 Autoriteit
Woningcorporaties

•

OZB :

Onroerend Zaak Belasting

•

PD:

Probability of default

•

Solvabiliteit:

Eigen vermogen / vreemd vermogen

•

CMBS:

Commercial mortgage-backed
security

•

SWH:

Stichting Waarborgfonds HBO
instellingen

•

DAEB:

Diensten van Algemeen Economisch
Belang (DAEB)

•

VON :

Vrij Op Naam

•

DNB:

De Nederlandsche Bank

•

VOV:

Verkoop onder voorwaarden

•

DSCR:

Debt service coverage ratio

•

VROM:

Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer

•

EMTN:

Euro Medium Term Note

•

VWS :

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

•

FinCo:

Financiering Corporatie

•

WFZ:

Waarborgfond voor de Zorgsector

•

ICR:

Interest coverage ratio

•

WSW:

•

IRR:

Internal rate of return

Waarborgfonds Sociale
Woningbouw

•

LGD:

Loss given default

•

WEW:

Waarborgfonds Eigen Woningen

•

LTV:

Loan to value

•

WOZ :

Waardering onroerende zaken

•

NHG:

Nationale Hypotheek Garantie

•

Niet-DAEB:

zie DAEB
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Bijlage I: Lijst van gehanteerde
afkortingen en termen
Gehanteerde termen
Termen
•

‘Adverse selection’:

Negatieve risicoselectie: dit kan zowel spelen voor banken die alleen sterkere
corporaties willen financieren als voor financieel sterkere corporaties die
bijvoorbeeld niet willen participeren in een solidariteitsstelsel.

•

‘Borgingsplafond’:

De maximale omvang van de geborgde leningportefeuille van een corporatie
gedurende het betreffende kalenderjaar.

•

‘ DAEB’:

Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB). De activiteiten van
woningcorporaties worden als gevolg van de inwerkingtreding van de nieuwe
regelgeving verdeeld in zogenoemde DAEB activiteiten en niet-DAEB
activiteiten. Alleen voor DAEB activiteiten mag staatssteun worden ontvangen .

•

‘Dienst der Leningen’:

WSW neemt bij aanspraak op de borg de rente en aflossingsverplichting van
de corporatie richting financiers over.

•

‘Promotional bank’:

Banken waarbij minimaal 90% van de leningen direct of indirect door de
centrale, regionale of lokale overheid gegarandeerd wordt (bron: DNB website,
gebaseerd op artikel 115(2) of Regulation (EU) No 575/2013). Dit betekent dat
obligaties uitgegeven door BNG Bank kwalificeren als Level 1 assets voor de
berekening van de in 2014 uit hoofde van de nieuwe liquiditeitsvoorschriften
voor banken verplicht geworden Liquidity Coverage Ratio. (BNG jaarverslag
2014).

•

‘Kapitaalbeslag’:

Het aan te houden kapitaal door de bank bij het verstrekken van een lening.

•

‘Moral Hazard’:

Moreel wangedrag

•

‘Schadegemeenten’:

Gemeenten waarin de corporatie in financële nood actief is.
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Bijlage III: Interviews
Interviews

Interviews
Gesprekken in het kader van dit onderzoek zijn gevoerd met:
Klankbordgroep
•

Aedes, Woonbedrijf, Goede Stede, Thuisvester, Qua wonen, Patrimonium

Financiers - beleggers
•

ABN Amro

•

Rabobank (ingepland)

•

Bank Nederlandse Gemeenten

•

Syntrus Achmea

•

Amvest (ingepland)

Corporaties
•

Ymere

•

De Key

•

Stadgenoot

•

De Alliantie

•

Vestia

Waarborgfondsen en sectorspecialisten
•

AEDES – internationale specialist

•

Waarborgfonds Sociale Woningbouw

•

Sectorspecialisten Deloitte (Duitsland en UK)

•

Stichting Waarborgfonds HBO

Overheid
•

Ministerie van Financiën

•

Ministerie van Binnenlandse Zaken

•

Gemeente Den Haag
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Bijlage IV: Kwantificering
borgingsstelsel
Kwantificering voordeel WSW borgingsstelsel

Methode
Het framework voor de analyse is gebaseerd op de
formules die zijn voorgeschreven in de Capital
Requirements Regulation (CRR).
Model
Veronderstelling in het gehanteerde model is dat de
bank een prijsnemer is op de lening- en depositomarkt,
de bank liquide reserves aanhoudt, en de bank kapitaal
aanhoudt voor het kredietrisico.

Opslag voor kapitaalkosten
De opslag voor de kapitaalkosten 𝜋𝜃𝑤 wordt bepaald
door de vereiste risicopremie door de aandeelhouders
𝜋, de minimale solvabiliteitseis 𝜃, en het gehanteerde
risicogewicht voor een lening w.
De hoeveelheid kapitaal die banken
aanhouden voor het kredietrisico is gelijk aan:
𝐾= 𝜃𝑅𝑊𝐴= 𝜃𝑤𝐿
Met:

De uitleenrente 𝑟𝐿 van de bank wordt dan bij
benadering:

RWA = risicogewogen activa
W
= risicogewicht
L
= omvang van de lening

𝑟𝐿 ≅ 𝑟 +𝛾𝐿+𝑝𝛿* + 𝜋𝜃𝑤
met:
𝑟 = gemiddelde inleenrente van een bank
𝛾𝐿 = gemiddelde kosten
𝑝𝛿* = opslag voor het kredietrisico
𝑝 = kans op default (wanbetaling)
𝛿* = verwachte verlies bij een default
𝜋𝜃𝑤= opslag voor de kapitaalkosten
Opslag voor kredietrisico
De opslag voor het kredietrisico 𝑝𝛿∗ wordt bepaald door
de kans op default (p) en het verwachte verlies bij een
default (𝛿).
De kans op default (𝑝), ook wel de probability of default
(“PD”) genoemd, is in dit model als variabele
meegenomen.
Het verwachte verlies bij een default, ook wel de loss
given default (“LGD”) genoemd, kan berekend worden
met de formule:
𝛿* =(1−𝜂)(1−(𝐺/𝐿))
met:
𝜂 = verwachte uitwinpercentage op de
restschuld
𝐺* = omvang van de garantie
L = omvang van de lening
In de analyse wordt uitgegaan van een LGD van 25%
voor de overheid als achtervang, gelijk aan de LGD van
het onderzoek door BZK (2015a).
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moeten

Voor de bepaling van het risicogewicht w kunnen
banken kiezen tussen twee methoden: (i) de
standaardbenadering of (ii) de interne ratingmethode.
Onder beide methoden is het risicogewicht w op een
gegarandeerde lening gegeven als:
𝑤 =𝑅𝑊𝐴𝐿=(1−(𝐺/𝐿))𝑤𝑖𝑎+ (𝐺/𝐿) 𝑤𝑝𝑝
Met
𝑤𝑖 = het vastgestelde risicogewicht is op basis
van het kredietrisico op de corporatie
𝑤𝑝𝑝 = het vastgestelde risicogewicht is op basis
van het kredietrisico op de garantieverstrekker
De coëfficiënt a is onder de standaardbenadering gelijk
aan 1 en onder de interne ratingmethode hangt deze
coëfficiënt af van de kans op default van de
garantieverstrekker. Bij geen garanties is het
risicogewicht onder beide methoden gelijk aan 𝑤=𝑤𝑖.
De risicogewichten wi en wpp worden onder de
standaardbenadering bepaald door het type tegenpartij
en de eventueel aanwezige kredietscore afgegeven
door een erkende kredietbeoordelaar zoals Standard &
Poor’s of Moody’s.
Bij de interne ratingmethode worden de risicogewichten
wi en wpp bepaald door de kans op default (“PD”) en
het verwachte verlies bij een default exclusief garanties
(“LGD”) die banken mogen berekenen op basis van
eigen modellen. Naast de PD en de LGD is ook de
looptijd van een lening een input voor de berekening
van de risicogewichten (CRR).
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Bijlage V. Alternatieve corporatie
financiering
Toelichting kenmerken alternatieve financiering

Kenmerken

looptijd <5 jaar.

De kenmerken van de alternatieve financiering zijn
indicatief
ingeschat
in
de
tabel
met
financieringsmogelijkheden. Alle kenmerken zijn
onderstaand toegelicht.

Minimale omvang financiering
‘++’ staat voor een beperkte minimale omvang, <5m ,
en ‘--’ voor een hogere minimale omvang <25m.

Renteopslag
De renteopslag betreft de opslag boven op de
risicovrije rente (veelal 3 maands Euribor). ‘++’ staat
voor een lage opslag, en ‘--’ voor een hoge opslag.
Overige kosten
Overige kosten zien op kosten voor het afsluiten van
een financiering. Dit betreft enerzijds afsluitprovisie en
een eventuele jaarlijkse service fee, anderszijds kosten
in verband met due diligence en notariële kosten
(vestigen hypotheek). ‘++’ staat voor beperkte/geen
kosten voor een specifieke lening, en ‘--’ voor een
significante kosten (veelal enkele basispunten).
Differentiatie risicoprofiel/premie
Differentiatie in risicoprofiel/premie ziet op het
onderscheid dat bij een alternatief gemaakt kan worden
naar risicoprofiel per corporatie en daarbij de premie.
‘++’ staat voor een mogelijk significant onderscheid , en
‘--’ voor beperkte/geen differentiatie.
Flexibiliteit in te zetten onderpand/portefeuille
Flexibiliteit van in te zetten onderpand geeft aan of het
bij een alternatief eenvoudig is het onderpand te
wijzigen en of divers onderpand ingezet kan worden
(woningen/MOG/BOG). ‘++’ staat voor een flexibel
onderpand, en ‘--’ voor beperkte/geen flexibiliteit.
Flexibiliteit activiteiten
Flexibiliteit activiteiten geeft aan of het alternatief
geschikt is voor nieuwbouw als onderpand (te
ontwikkelen vastgoed) of alleen voor bestaand en
verhuurd vastgoed. ‘++’ staat voor zowel nieuwbouw
als bestaand, en ‘--’ voor beperkte/geen flexibiliteit,
alleen bestaand.
Hoogte leverage nieuwbouw
Hoogte leverage nieuwbouw geeft aan of het alternatief
geschikt is voor bouwfinanciering. ‘++’ staat voor 100%
leverage, en ‘--’ voor geen bouwfinanciering mogelijk.
Looptijd
Looptijd staat voor de mogelijke looptijd en de
flexibiliteit in te kiezen looptijden. ‘++’ staat voor een
lange mogelijke looptijd, >20 jaar, en ‘--’ voor een
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Beschikbaarheid
Beschikbaarheid is gerelateerd aan de totale maximale
hoofdsom die met een alternatief bereikt kan worden.
‘++’ staat voor brede beschikbaarheid, en ‘--’ voor een
onzekere beschikbaarheid.
Geschiktheid kleine corporaties
‘++’ staat voor zeer geschikt voor kleine corporaties, en
‘--’ voor niet/beperkt toegankelijk voor kleine corporatie.
Liquiditeit
Liquiditeit staat voor timing (beschikbaar indien
gewenst) en verhandelbaarheid van de financiering ‘++’
staat voor zeer liquide, en ‘--’ voor niet/beperkt liquide.
Administratieve lastendruk
De administratieve lastendruk is gerelateerd aan de
administratieve inspanning die het toegankelijk maken
van het alternatief vraagt, in combinatie met de
administratieve
lastendruk
voor
een
nieuwe
financiering/uitbreiding van het obligo. Hierbij zijn zowel
de frequentie als het detailniveau van de benodigde
informatie meegewogen. ‘++’ staat voor beperkte
administratieve lastendruk, en ‘--’ voor een aanzienlijke
administratieve lastendruk.
Adverse selection
Adverse selection geeft weer of een alternatief mogelijk
leidt tot ‘cherry picking’ bij de potentiële financiers. ‘++’
staat voor een level playing field voor alle corporaties,
en ‘--’ voor een mogelijk onderscheid op basis van de
prestaties. Adverse selection kan impact hebben op de
beschikbaarheid voor specifieke corporaties.
Risico monitoring en beheersing
Risico monitoring en beheersing geeft aan in hoeverre
financiers van het alternatief bijdragen aan de risico
monitoring en beheersing door een corporatie. Dit
gekoppeld aan het risico dat een financier loopt. ‘++’
staat voor een aanzienlijke bijdrage, en ‘--’ voor een
beperkte bijdrage aan de risico monitoring en
beheersing.
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