
 
 

Gemeentelijke achtervangpositie bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw  

 

Het afgelopen jaar bleek dat het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) eerder wordt 

aangesproken om bij te dragen aan de oplossing van financiële problemen van 

woningcorporaties. Aangezien gemeenten voor 50% in de achtervang van het WSW staan, heeft 

dit gevolgen voor de risico’s die gemeenten lopen door borgstelling via het WSW. In deze notitie 

worden de achtergronden toegelicht. 

 

Belang van borging van leningen door het WSW 

De investeringen van woningcorporaties voor sociale huurwoningen en maatschappelijk vastgoed 

worden veelal met leningen gefinancierd. De meeste corporaties laten hun leningen borgen door het 

WSW. Mochten zij hun leningen niet meer kunnen afbetalen, dan neemt het WSW de 

betaalverplichtingen over. Als het WSW deze betaalverplichting niet uit eigen vermogen en bij 

corporaties te innen obligo kan voldoen, moeten Rijk en gemeenten ieder voor 50% bijspringen. Op 

grond van hun rol als achtervanger moeten zij in dat geval renteloze leningen aan het WSW 

verstrekken. Door het WSW wordt voor ongeveer € 80 miljard aan leningen geborgd. Dankzij de 

borging zijn banken bereid leningen te verschaffen tegen een lager rentepercentage. En daardoor 

kunnen corporaties meer investeren dan zonder geborgde leningen. Tot nu toe is het risico voor de 

achtervangers beperkt. Het WSW heeft nog nooit een beroep op de achtervangers hoeven doen. 

 

Sanering lost niet alle financiële problemen op 

In 2015 is de Woningwet gewijzigd. Sindsdien zijn er twee corporaties in (nieuwe) financiële 

moeilijkheden gekomen. De saneerder heeft besloten slechts een deel van de problemen met 

saneringssteun op te lossen. Saneringsgelden zijn uitsluitend bedoeld om ‘noodzakelijk DAEB’ te 

behouden. DAEB betekent ‘diensten van algemeen economisch belang’. Dat wil in dit geval zeggen 

diensten en vastgoed die zo belangrijk zijn voor het functioneren van de woningmarkt, dat staatssteun 

is toegestaan. Onder die staatssteun vallen bijvoorbeeld verlaagde grondprijzen, huurtoeslag en door 

de overheid geborgde leningen. De meeste woningen van corporaties behoren tot de DAEB-voorraad. 

Als een corporatie saneringssteun aanvraagt, wordt het DAEB-bezit kritisch doorgelicht. Een deel kan 

worden aangewezen als ‘niet-noodzakelijk DAEB’ en kan worden verkocht of de huren worden 

verhoogd. Sanering van corporaties wordt betaald uit een heffing onder alle andere corporaties. Voor 

de rest is verwezen naar de borging. Het WSW krijgt nu aanspraken op het risicovermogen. 

 

De borger komt eerder in beeld 

Twee recente ontwikkelingen leggen het WSW onder een vergrootglas. Ten eerste heeft Standard & 

Poor’s in 2018 nog wel de AAA-rating aan het WSW toegekend, maar met een negatief vooruitzicht. 

Ten tweede is er een rapport uitgekomen van toezichthouder Autoriteit woningcorporaties (Aw), waarin 

wordt geconcludeerd dat het WSW de gevraagde zekerheid voor de achtervang niet kan waarmaken. 

 

Eigen vermogen van het WSW neemt af 

Ratingbureau Standard & Poor’s waarschuwt dat het eigen risicovermogen van het WSW te laag is. Dat 

heeft alles te maken met de veranderde wetgeving en de eerdere aanspraak op de borger. Dat is 

inmiddels in twee gevallen gebeurd (Woningstichting Geertruidenberg en Stichting Humanitas 

Huisvesting). Standard & Poor’s geeft het WSW twee jaar om de financiële positie te versterken. Als 

Standard & Poor’s naar aanleiding van hun controle de huidige triple A rating van het WSW naar 

beneden bijstellen of dreigen bij te stellen, is het risico dat de banken een hogere rente aan corporaties 



 
 

in rekening brengen. Dit heeft twee gevolgen. Doordat het lenen voor de corporaties duurder wordt, 

kunnen zij minder investeren en dus minder bijdragen aan de realisatie van het gemeentelijk beleid. 

Bovendien worden de voordelen van deelname aan het WSW kleiner, in ieder geval voor financieel 

sterke corporaties. En als die zich terugtrekken, verdwijnt de solidariteit in deze sector en neemt het 

risico voor de overgebleven achtervangers verder toe. 

 

De kans dat de achtervang (voor 50% gemeenten) wordt aangesproken neemt toe 

De Aw houdt behalve op corporaties ook op het WSW toezicht. Bij de controle over 2018 constateert de 

Aw, dat het WSW bij het bepalen van het vereiste risicokapitaal Vestia buiten de kapitaalformule heeft 

gehouden. Het WSW gebruikt als argument dat Vestia in een saneringssituatie zit, die zal leiden tot een 

financieel gezonde corporatie. Daarvan is de Aw niet overtuigd en ze vindt dit in strijd met de 

vastgelegde beleidsregels. De consequentie is dat het WSW volgens AW te weinig risicokapitaal heeft 

opgenomen, waardoor het WSW de gevraagde 99% zekerheid voor de achtervangers niet kan 

waarmaken.  

Het WSW vindt echter, aan de hand van de meest recente cijfers, dat het eigen vermogen van het 

WSW toereikend is om zo nodig bij te springen bij Vestia. Dat heeft deels met een verbeterde financiële 

situatie van Vestia te maken, maar deels ook met de nieuwe ratio’s die het WSW en Aw hanteren om 

de financiële positie van corporaties vast te stellen.  

 

Strategisch programma WSW 

Er wordt nu hard gewerkt aan verbetering van de positie van het WSW. Naar aanleiding van onder 

meer de signalen van het ratingbureau is het WSW bezig met het uitvoeren van een strategisch 

programma, waarin de regelgeving en toepassing ervan wordt geanalyseerd en verbeterd. 

Het Strategisch programma wordt uitgewerkt in nauw overleg met het ministerie van BZK, de VNG, 

Aedes en de Deelnemersraad van het WSW (een vertegenwoordiging van corporaties). Ook de Aw kijkt 

mee. Er is een afsprakenkader overeengekomen, waarin oplossingsrichtingen zijn vastgelegd. 

Onderdelen van het afsprakenkader zijn: 

- De positie van de borger bij sanering 

- De zekerhedenstructuur 

- Borgstelsel en risicovermogen 

- Zeggenschap. 

Doel van het afsprakenkader is om binnen een half jaar (eind 2019) de afspraken in detail uit te werken 

en in regels en overeenkomsten vast te leggen. 

 

Eerste stap 

Het eigen vermogen van het WSW kan worden versterkt door obligo te innen bij alle deelnemende 

corporaties. Daaraan zitten een ondergrens en een bovengrens. De ondergrens bepaalt wanneer 

obligo kan worden opgevraagd. De bovengrens bepaalt het maximale bedrag. Die regels zijn nu 

onvoldoende scherp. Inmiddels is door het WSW, Aedes en woningcorporaties een nieuwe beleidsregel 

vastgesteld, waardoor de ondergrens is verduidelijkt, zodat het WSW het eigen vermogen sneller kan 

aanvullen. 

 

Links: 

- Brief van de minister van BZK aan de Tweede Kamer 

- Rapport van de Autoriteit woningcorporaties 

https://vng.nl/files/vng/kamerbrief-rapport-toezicht-op-het-waarborgfonds-sociale-woningbouw-wsw-2018.pdf
https://www.ilent.nl/sectoren/autoriteit-woningcorporaties/nieuws/2019/07/03/aw-toereikendheid-risicokapitaal-wsw-onzeker

