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VOORWOORD

Het belang dat moet worden toegekend aan het waarderingsvraagstuk van de activa
en passiva van woningcorporaties is onder andere door het Platform vanaf de
bruteringsoperatie sterk benadrukt.
De relatie tussen vermogen, exploitatieresultaat en investeringsopgave is eerder
bediscussieerd in de kring van de Platform-corporaties, ondersteund door het OTB.
De twee vragen die uit deze discussie zijn gekomen, waren:
Is het mogelijk voor de woningcorporaties om tot een algemeen geldende
normering van de gewenste solvabiliteit te komen?
Is het vigerende waarderingssysteem van de activa en passiva adequaat om
investeringsbeslissingen te nemen?
In deze nota wordt één mogelijk antwoord aangedragen voor deze vragen. Tezelfdertijd wordt daarmee een nieuw probleem helder, namelijk dat van de risicoanalyse.
De in deze nota aangedragen techniek vereist, evenals vermoedelijk elke andere
techniek, een zo sluitend mogelijke vaststelling van de risico 's in de bedrijfsvoering
van de woningcorporaties. Hoewel het onderzoek hiernaar nog loopt, menen wij toch
dat publicatie van dit deel van het onderzoek een bredere belangstelling verdient.
Deze nota is bedoeld als een bijdrage in de discussie over het 'Prognose-onderzoek'
en aan het werk dat wordt verricht aan het ontwikkelen van een 'corporatie-prognosemodel'.
'Bedrijfswaarde als kompas?' dient te worden beschouwd als een beleidsinstrument
ten dienste van het management van woningcorporaties. Het nemen van investeringsbeslissingen met inachtneming van de financiële continuïteit van het bedrijf is een
primaire verantwoordelijkheid van de woningcorporatie.
De volkshuisvestingsopgave in het algemeen is de context waarbinnen deze beslissingen worden genomen. Het in stand houden van een, voor de financiële continuïteit
veilige ' buffer' , wordt dan van extreem belang.
Een handreiking voor de vaststelling en de omvang hiervan wordt in deze nota
gegeven!

Nationale Woningraad
Platform Stedelijke Woningcorporaties
ir. P.G. de Regt, voorzitter

Onderzoeksinstituut OTB
dr. J.B .S. Conijn
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INLEIDING

De verzelfstandiging van de woningcorporaties, die met de brutering haar beslag
heeft gekregen, heeft geleid tot nieuwe vraagstukken. Eén van deze vraagstukken
vloeit voort uit de taak van de woningcorporatie om haar financiële continuïteit te
waarborgen. Hiervoor is een eigen vermogen nodig. De vraag is dan vervolgens hoe
het eigen vermogen berekend kan worden en welke omvang van het eigen vermogen
toereikend is. Deze twee vragen staan centraal in het financiële beleid van elke
woningcorporatie. Dit is te meer het geval omdat de woningcorporaties een maatschappelijke taakstelling hebben en in het belang van de volkshuisvesting dienen te
werken. Te weinig eigen vermogen kan hiermee in strijd zijn, omdat de financiële
continuïteit in het geding kan komen. Dit geldt echter evenzeer voor 'te veel' eigen
vermogen, omdat in dat geval de taakuitoefening achterblijft bij de financiële
mogelijkheden.
De vraag hoe het eigen vermogen berekend kan worden, hangt samen met het
waarderingsvraagstuk van activa en passiva. Wanneer het eigen vermogen wordt
opgevat als het saldo tussen activa en overige passiva, wordt de omvang van het
eigen vermogen bepaald door de waardering van activa en passiva. De laatste jaren
is dit vraagstuk weer volop in de belangstelling gekomen, waarbij met name de
waardering tegen de historische kosten wordt geplaatst tegenover een waardering op
basis van de bedrijfswaarde. De hoogte van het eigen vermogen kan sterk worden
beïnvloed door de keuze die wordt gemaakt.
De tweede vraag naar de toereikende omvang van het eigen vermogen hangt
uiteraard samen met de eerste vraag over de bepaling van het eigen vermogen, maar
heeft daarnaast een zelfstandige betekenis . Zeker wanneer de volkshuisvestelijke
taken waarvoor de woningcorporaties staan, de financiële mogelijkheden overstijgen,
is de beantwoording van de tweede vraag van groot belang om daarmee de grens aan
te geven tot waar de woningcorporaties kunnen gaan. De complicaties die zich
hierbij voordoen, vloeien met name voort uit de lange tijdshorizon waarmee de
woningcorporaties te maken hebben. Als gevolg hiervan dient de beoordeling van de
financiële continuïteit en daarmee de toereikendheid van het eigen vermogen niet
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gebaseerd te worden op de actuele situatie, maar over een (zeer) lange periode te
worden bezien.

In deze nota zullen beide vragen centraal staan. In hoofdstuk 2 zal nader worden
ingegaan op het waarderingsvraagstuk. Zoals nog nader zal worden beargumenteerd,
zal de conclusie luiden dat ten behoeve van het inzicht de waardering op basis van
de bedrijfswaarde de voorkeur verdient. Dit behoeft overigens niet te ·impliceren dat
de waardering op basis van bedrijfswaarden ook wordt toegepast in het jaarverslag.
Vervolgens zal in hoofdstuk 3 worden ingegaan op de consequenties die een
waardering op basis van de bedrijfswaarde heeft voor de woningcorporatie.
De tweede vraag komt dan in de hoofdstukken 4 en 5 aan bod .. In hoofdstuk 4 wordt
de toereikende omvang vanuit een theoretisch perspectief behandeld. In hoofdstuk 5
wordt een en ander geïllustreerd met kwantitatieve analyses door middel van enkele
voorbeelden. De nota wordt afgesloten met een samenvatting en conclusies.

2

2
HET WAARDERINGSVRAAGSTUK

2.1 Inleiding
Bij de presentatie van het Nationaal Programma Volkshuisvesting door de koepels
van woningcorporaties medio 1995 was de centrale slogan "Presteren naar vermogen" . Hiermee wordt tot uitdrukking gebracht dat van iedere woningcorporatie mag
worden verwacht dat ze zich naar vermogen inzet voor volkshuisvestelijke taakstellingen die ze in haar werkgebied tegenkomt. Presteren naar vermogen roept echter
meteen de vraag op: Wat is het vermogen om te presteren? Het inzicht in de omvang
van het eigen vermogen is niet altijd in voldoende mate aanwezig, zodat eerst deze
vraag beantwoord dient te worden, voordat ·er naar vermogen gepresteerd kan
worden.
De omvang van het eigen vermogen is in belangrijke mate afhankelijk van de
waardering van de activa en passiva op de balans. Het eigen vermogen is immers het
saldo tussen activa minus overige passiva. In dit hoofdstuk staat het waarderingsvraagstuk centraal, waarmee licht geworpen kan worden op de vraag wat de omvang
van het vermogen is.

2.2 De formele regelgeving
Mede door de invoering van het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) is vanaf
het boekjaar ingaande op of na 1 januari 1993, Titel 9 van Boek 2 BW van toepassing verklaard voor de jaarverslaggeving van woningcorporaties. Titel 9 van Boek 2
BW tezamen met het Besluit waardering activa vormt het juridische kader voor de
wijze waarop woningcorporaties de activa dienen te waarderen.
Er worden twee principieel verschillende waarderingsgrondslagen onderscheiden die
beide toelaatbaar worden geacht:
- waardering op basis van de historische kosten ofwel verwervingskosten
3

- waardering op basis van de actuele waarde
Ten aanzien van de laatste waarderingsgrondslag worden onderscheiden vervangingswaarde, bedrijfswaarde en opbrengstwaarde.
Indien de waardering plaatsvindt op basis van de actuele waarde, zijn de drie
genoemde alternatieven niet vrijelijk toepasbaar. Er dient een keuze te worden
gemaakt die mede op de omstandigheden is gebaseerd. De vervangingswaarde komt
in aanmerking als de waardering een activum betreft dat voor de voortgaande
bedrijfsuitvoering onmisbaar is. Waardering via de bedrijfswaarde is mogelijk indien
het activum als zodanig niet wordt vervangen maar in het kader van de bedrijfsuitoefening in de toekomst een netto opbrengst zal generen. De bed,rijfswaarde wordt ook
wel aangeduid met de indirecte opbrengstwaarde. Met de directe opbrengstwaarde
wordt de waarde weergegeven die het activum bij verkoop vertegenwoordigt. Deze
laatste waarderingsgrondslag komt alleen in aanmerking indien ook daadwerkelijk
het voornemen van verkoop op korte termijn bestaat. Het voorafgaande impliceert
dat voor de woningcorporaties een waardering op basis van de actuele waarde, veelal
leidt tot een waardering via de bedrijfswaarde.
Als aanvulling op het formele kader kan de Richtlijn t~gelaten instellingen volkshuisvesting van de Raad voor de Jaarverslaggeving (RI) worden gezien. De Richtlijn
van de RJ is weliswaar niet bindend, maar heeft wel een sterk normerende invloed.
De RJ onderkent in zijn Richtlijn dat in principe de twee genoemde waarderingsgrondslagen in aanmerking komen. De RJ is evenwel van mening dat een waardering
op basis van historische kosten de voorkeur verdient. Hierbij dient dan de minimumwaarderingsregel te worden toegepast, hetgeen inhoudt dat bij een lagere bedrijfswaarde de waardering van het activum neerwaarts dient te worden aangepast. De RI
is verder van mening dat een waardering tegen bedrijfswaarde, wanneer deze hoger
is dan een waardering tegen historische kosten, veelal niet toelaatbaar is als invulling
van een waardering tegen actuele waarde. Overigens is de RJ wel weer van opvatting dat het zinvol is om in de toelichtjng op de balans informatie op te nemen over
de bedrijfswaarde.
Resumerend kan worden va~tgesteld dat uit het formele kader kan worden afgeleid
dat er twee waarderingsgrondslagen zijn, te weten waardering op basis van historische kosten en waardering op basis van actuele waarde hetgeen bij woningcorporaties veelal een waardering op basis van bedrijfswaarde impliceert. De RJ heeft een
voorkeur uitgesproken voor de historische kosten als grondslag. De belangrijkste
reden hiervoor is ontleend aan het voorzichtheidsprincipe. De bedrijfswaarde geeft
de toekomstige waarde weer en is daarmee gebaseerd op nog niet gerealiseerde
verwachtingen. Vanuit beleidsmatig perspectief is het inzicht in (de verandering in)
de vermogenspositie echter gediend bij een waardering op basis van de bedrijfswaarde . Deze beleidsmatige invalshoek staat in de volgende paragraaf centraal. In het
navolgende zal worden uiteengezet dat het inzicht in (de verandering in) de vermogenspositie gediend is bij een waardering op basis van de bedrijfswaarden.
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2.3 Bedrijfswaarde ten behoeve van het inzicht

In deze paragraaf zal worden uiteengezet dat een waardering op basis van de
bedrijfswaarde voor het inzicht in de vermogensontwikkeling de voorkeur geniet. Dit
zal gebeuren aan de hand van concrete voorbeelden. Alvorens over te gaan tot de
voorbeelden zal eerst in het kort worden uiteengezet, wat in dit verband onder een
waardering op basis van bedrijfswaarde wordt verstaan.
De waarde van de activa, gemakshalve beperkt tot woningen, is gelijk aan de netto
contante waarde van de toekomstige huurinkomsten en exploitatie-uitgaven. Deze
waarde geeft de geschatte verdiencapaciteit van de woning weer. Aan de passiefzijde
worden de leningen gewaardeerd op basis van de rentabiliteitswaarde, waarbij
rekening wordt gehouden met kosten of opbrengsten, die een gevolg zijn van een
relatief hoog of relatief laag rentepercentage over de uitstaande schuld. Deze wijze
van waarderen komt in feite overeen met de waarderingsmethodiek die het Waarborgfonds Sociale Woningbouw voorstaat, wanneer de (maximale) leencapaciteit van
een woningcorporatie vastgesteld moet worden.
Dat waardering op basis van bedrijfswaarde het inzicht verbetert, kan met de
volgende voorbeelden worden duidelijk gemaakt.
Wanneer de woningcorporatie groot-onderhoud of renovatie aan een woning uitvoert,
staat ze voor de keuze deze kosten ten laste van de verlies- en winstrekening te
brengen, eventueel via de weg van de voorziening onderhoud, of deze kosten te
activeren. Er zijn nu geen sluitende richtlijnen hoe in deze situatie gehandeld zou
moeten worden. Activering is in principe mogelijk als het verschil tussen bedrijfswaarde en boekwaarde daarvoor de ruimte biedt. Immers, bij een waardering op
basis van historische kosten, vormt de bedrijfswaarde de bovengrens. De kosten
kunnen ook direct worden genomen, waardoor het eigen vermogen vermindert. De
vrijheid die een woningcorporatie heeft, verduistert het inzicht over hetgeen er is
gebeurd. De ene woningcorporatie zal relatief veel activeren en daarmee ongemerkt
haar stille reserves opsouperen; de andere woningcorporatie, die de kosten direct
neemt, zal juist haar stille reserves zien toenemen. Bij een waardering op bedrijfswaarde doet dit probleem zich niet voor, omdat de kosten voor groot-onderhoud. of
renovatie zijn meegenomen bij de berekening van de bedrijfswaarde.
Woningcorporaties met veel dure 20-jarige klimleningen uit het begin van de jaren
tachtig lopen bij de herfinanciering een groot renterisico. Vervroegde aflossing is
een mogelijkheid om dit renterisico te verminderen, ofwel beter te spreiden. De
financier zal hiermee alleen instemmen als hij wordt gecompenseerd voor de
gederfde inkomsten van de lucratieve klimleningen. In feite wil de financier de
rentabiliteitswaarde van de lening vergoed krijgen en niet de nominale waarde. Bij
de huidige waarderingsgrondslagen leidt een dergelijke vervroegde aflossing tegen de
rentabiliteitswaarde tot een probleem omdat de nominale waarde op de balans staat.
Er zijn weer twee mogelijkheden. Het verschil tussen de nominale waarde en de
rentabiliteitswaarde wordt meteen als een verlies genomen en komt daarmee ten laste
5

van het eigen vennogen. De andere mogelijkheid is dat het verschil als vooruitbetaalde rente wordt geactiveerd op de balans en over de resterende looptijd van de
oorspronkelijke lening wordt afgeboekt. Deze keuzevrijheid komt het inzicht niet ten
goede. Wanneer de lening tegen de rentabiliteitswaarde op de balans zou staan, zou
dit probleem zich niet voordoen.
Het dynamische-kostprijssysteem IS In Nederland een debacle geworden dat zijn
ontluisterende finale heeft gekregen met de brutering die op zichzelf weer voor
nieuwe problemen heeft gezorgd. Echter, het principe van dynamisch calculeren is
gebleven en terecht. Wanneer een investering in nieuwbouw of woningverbetering
wordt beoordeeld op haar rentabiliteit, gebeurt dat via een dyfi!lIDÏsche calculatie van
inkomsten en uitgaven. Ook in de subsidieloze volkshuisvesting is de dynamischekostprijshuur nog steeds actueel. Een woningcorporatie die een investering pleegt
waarvoor de dynamische-kostprijshuur wordt gevraagd, verricht in principe een
rendabele activiteit. Bij een waardebepaling op historische kosten, zal de resultatenrekening en de balans echter iets anders laten zien. De eerste 10 à 15 jaren,
afhankelijk van de gemaakte veronderstellingen, treedt er een boekhoudkundig
verlies op, waaruit de indruk zou kunnen ontstaan dat er sprake is van een verliesgevende activiteit, dat er aanloopverliezen zijn. Ook hier is de waarderingsmethodiek
de oorzaak. Dynamisch calculeren bij een investeringsbeslissing en waarderen op
basis van bedrijfswaarde zijn twee kanten van dezelfde medaille. Het is niet consequent bij een investeringsbeslissing wel dynamisch te calculeren en niet de daarbij
passende waarderingsgrondslag toe te passen. Het inzicht is gebaat bij een consequente aanpak.
De aanleiding voor de hernieuwde discussie over de gewenste waarderingsgrondslag
bij woningcorporaties, vonnt het laatste voorbeeld. Bij de brutering is de afkoopsom
van de subsidieverplichtingen mede gebaseerd op een subsidie-afbraakpercentage van
5 %. De gemiddelde huurstijging die voor het post-bruteringstijdperk in het vooruitzicht is gesteld, is op 3,8% bepaald. Dit laatste percentage vonnt het gewogen
gemiddelde van 5 % bij de woningen met nog langlopende subsidieverplichtingen en
een huurstijging van 3 %, die bij de bijdrage-vrije woningen voldoende wordt geacht.
Wanneer de waardering van de complexen na de brutering plaats vindt op basis van
historische kosten, met de bedrijfswaarde als bovengrens, wordt een eenzijdig beeld
gepresenteerd. De dynamische-kostprijswoningen zouden, mede door het verschil
tussen het subsidie-afbraakpercentage van 5 % en een feitelijke huurstijging van zeg
3,8%, op de balans lager moeten worden gewaardeerd, waardoor het eigen vennogen afneemt. De stille reserves daarentegen zouden bij de bijdrage-vrije woningen
niet mogen worden geactiveerd. Deze eenzijdige benadering bemoeilijkt het inzicht
over de effecten die de brutering heeft.
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2.4 Tot slot

In dit hoofdstuk: is uiteengezet dat bij de bepaling van het eigen vennogen de
waardering van activa en passiva een cruciale rol speelt. Er zijn in principe twee
waarderingsgrondslagen toelaatbaar:
- waardering op basis van de historische kosten ofwel verwervingskosten;
- waardering op basis van de actuele waarde.
Een waardering op basis van de actuele waarde leidt bij woningcorporaties veelal tot
een waardering op basis van de bedrijfswaarde. De Rl heeft een uitgesproken
voorkeur voor een waardering op basis van de historische kosten. Deze voorkeur is
vooral gebaseerd op het voorzichtigheidsprincipe.
Daarnaast is betoogd dat voor het inzicht in de vennogensontwikkeling een waardering op basis van de bedrijfswaarde de voorkeur geniet. Hieraan kan nog het
volgende worden toegevoegd. Bij een waardering op basis van historische kosten
wordt met de waardering vooral naar het verleden gekeken. Via de bedrijfswaarde
wordt daarentegen gepoogd vat te krijgen op de toekomst. Deze toekomst is meer
van belang dan het verleden. De problemen die samenhangen met deze toekomst
gerichte waardering zullen in het vervolg aan de orde komen.
Het feit dat het inzicht in (de veranderingen in) de vennogenspositie gebaat is bij een
waardering op bedrijfswaarde, impliceert nog niet dat de bedrijfswaarde ook in het
jaarverslag wordt toegepast. Er kunnen argumenten zijn om in het jaarverslag de
waardering van de woningen op de historische kosten te baseren. Beide waarderingsgrondslagen kunnen zo naast elkaar toegepast worden, elk met een eigen achtergrond
en functie.

7

8

3

ENKELE CONSEQUENTIES VAN WAARDERING
TEGEN BEDRIJFSWAARDE EN RENTABILITEITSWAARDE

3.1

Inleiding

Het waarderen van woningen op basis van de bedrijfswaarde en de leningen tegen de
rentabiliteitswaarde geeft, zoals in het vorige hoofdstuk is betoogd een beter inzicht
in het eigen vermogen van de woningcorporaties. Er zijn evenwel ook andere
consequenties die van belang zijn en twee daarvan zullen in dit hoofdstuk aan bod
komen.
De bedrijfswaarde van een woning is gebaseerd op de toekomstige inkomstenstroom
die de woning naar verwachting zal genereren. Dit leidt ertoe dat de hoogte van de
bedrijfswaarde mede afhankelijk is van verwachtingen over de toekomst. Verwachtingen zijn onzeker en daarmee derhalve ook de hoogte van de bedrijfswaarde.
Hetzelfde geldt uiteraard voor de rentabiliteitswaarde van de lening. In paragraaf 3.2
zal nader op deze problematiek worden ingegaan.
Een tweede consequentie van een waardering via bedrijfswaarde en rentabiliteitswaarde is dat impliciet tevens een verwachting wordt uitgesproken over het rendement dat de woningcorporaties zal realiseren. Het te verwachten rendement is
globaal gelijk aan de hoogte van de discontovoet die bij de waardering van woningen
en leningen is toegepast. Dit aspect zal in paragraaf 3.3 aan de orde komen.

3.2

De onzekerheid van de verwachtingen

De waardering van woningen op basis van de bedrijfswaarde leidt over het algemeen
tot een gelijke dan wel hogere waarde van de woningen, dan de waardering via de
historische kosten. Dit is zonder meer het geval als de minimumwaarderingsregel
wordt toegepast, inhoudende dat de balanswaarde van de woningen op complex.niveau niet hoger mag zijn dan de laagste van beide waarderingen.
De bedrijfswaarde van een woning correspondeert in feite met de waarde van de
woning volgens het dynamische-kostprijssysteem. De waardering van de woning via
de historische kosten met annuïtaire afschrijvingen leidt tot een waardeverloop van
9

de woning volgens het traditionele-kostprijssysteem. Over het algemeen is de waarde
van de woning volgens het dynamische-kostprijssysteem voortdurend hoger dan de
waarde volgens het traditionele-kostprijssysteem. Mede afuankelijk van de veronderstelde huurstijging, lastenstijging en rentevoet stijgt veelal de waarde van de woning
bij het dynamische-kostprijssysteem gedurende de eerste helft van de exploitatieperiode van de woning. Bij het traditionele-kostprijssysteem daalt de waarde van de
woning vanaf het begin van de exploitatie. Het gevolg van beide ontwikkelingen is
dat er over het algemeen een waardeverschil bestaat tussen beide benaderingen.
Een centrale vraag is of bezien vanuit het voorzichtigheidsprincipe de veelal hogere
waardering volgens de bedrijfswaarde niet te veel risico's !TIet zich brengt. De
hogere waarde, zo is dan de redenering, is een in de toekomst gelegen waarde die
nog niet is gerealiseerd. Deze ongerealiseerde waarde zou niet tot het eigen vermogen gerekend mogen worden vanwege de onzekerheden die er zijn of realisatie zich
daadwerkelijk zal voordoen. Nu is hier op z'n minst ten dele sprake van een
schijntegenstelling. Iedere' waarde van een woning zal zich in de toekomst pas
manifesteren. Bij een waardering via de historische-kostprijsmethode wordt namelijk
arbitrair verondersteld dat de huurstijging en de lastenstijging gedurende de resterende exploitatieperiode gelijk zijn aan nul. Dit zijn over het algemeen voorzichtige
uitkomsten, maar ook dan kan achteraf nog blijken dat er sprake is van een overschatting indien zich verhuurbaarheidsproblemen voordoen of er sprake is van
onvoorzien grootschalig onderhoud.
Iedere waardering van de woning kan blijken ~e optimistisch te zijn. Een voordeel
van een waardering op basis van de bedrijfswaarde is dat expliciet een uitspraak
gedaan wordt over de toekomstverwachtingen. Indien een voorzichtige benadering
wordt voorgestaan kan dit tot uitdrukking worden gebracht in de hoogte .· van de
parameters waarmee de bedrijfswaarde wordt berekend. Als daartoe . aanleiding
bestaat, kan de huurstijging zelfs negatief worden vastgesteld, waardootde bedrijfswaarde lager wordt dan de waarde op basis van de historische kosten. Een waardering via de bedrijfswaarde is derhalve op zichzelf niet in strijd met het voorzichtigheidsprincipe. Van belang is of de gemaakte veronderstellingen voorzichtig genoeg
zijn.
Het ligt voor de hand om de veronderstellingen die bij de bepaling van de bedrijfswaarde worden gemaakt, te ontlenen aan het toekomstige huurbeleid en onderhoudsbeleid. Op deze wijze ontstaat een consistente samenhang tussen de balanswaardering
enerzijds en het toekomstige beleid van de woningcorporatie anderzijds.
Tot slot is het van belang op te merken dat in de praktijk een waardering van de
woningen op basis van de bedrijfswaarde gemiddeld genomen zal leiden tot een
hogere waarde, maar dit behoeft nog niet te leiden tot een hoger eigen vermogen.
Wanneer de leningen worden gewaardeerd op basis van de rentabiliteitswaarde
ontstaat in veel gevallen enig tegenwicht. De dure klimleningen uit het begin van de
jaren tachtig hebben immers een rentabiliteitswaarde die hoger is dan de nominale
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waarde hetgeen een negatieve bijdrage levert aan de omvang van het eigen vermogen.

3.3

De rendementsverwachting

Een bijkomend voordeel van een balanswaardering waarbij de woningen via de
bedrijfswaarde en de leningen via de rentabiliteitswaarde worden gewaardeerd, is dat
de nominale rentevoet, waarmee de discontering wordt uitgevoerd, tevens de rol
vervult van het te verwachten rendement over het vermogen van de woningcorporatie. Indien namelijk de bedrijfswaarde en de rentabiliteitswaarde jaarlijks opnieuw
worden bepaald, veranderen beide waarden op een zodanige wijze dat het rendement
dat in de exploitatie wordt gerealiseerd gelijk is aan de discontovoet. Voor het
formele bewijs van deze stelling wordt verwezen naar Conijn (1995).
Bij deze stelling kunnen overigens wel enige kanttekeningen worden geplaatst. Als er
balansposten niet op basis van hun toekomstige inkomstenstroom zijn gewaardeerd,
kunnen deze posten er toe leiden dat de gelijkheid tussen het te verwachten rendement en de discontovoet niet volledig opgaat. Dit is met name het geval als de
overige activa en passiva niet aan elkaar gelijk zijn. Verder kan er een discrepantie
ontstaan tussen rendement en discontovoet als gevolg van nieuwe activiteiten in het
verslagjaar. Als deze nieuwe activiteiten een ander rendement op (zullen gaan)
leveren dan de discontovoet, wordt de gelijkheid eveneens doorbroken. Is dit laatste
het geval dan kan een onderscheid worden gemaakt tussen enerzijds de reeds
bestaande activiteiten met het te verwachten rendement, en anderzijds de nieuwe
activiteiten die invloed hebben op de hoogte van het rendement dat aan die nieuwe
activiteiten kan worden toegerekend.
Een voordeel van de waardering via de bedrijfswaarde en rentabiliteitswaarde, is dat
de balans van woningcorporaties beter met elkaar te vergelijken zijn. Wanneer
woningcorporaties bovendien alle eenzelfde discontovoet hanteren, is het te verwachten rendement, exclusief het effect van nieuwe activiteiten, voor alle woningcorporaties gelijk. Het feitelijke rendement van de woningcorporaties kan nu beter onderling
vergeleken worden. Een verschil tussen het te verwachten rendement en het feitelijke
rendement kan worden verklaard uit tegen-, respectievelijk meevallende ontwikkelingen ten opzichte van de uitgangspunten waarop de waardering is gebaseerd en uit het
effect dat de nieuwe activiteiten hebben. Deze rendementsanalyse biedt aanknopingspunten voor een meer inzichtelijke verantwoordingsstructuur .

3.4

Tot slot

In dit hoofdstuk is met name ingegaan op twee consequenties die voortvloeien uit
een waardering van de balans via bedrijfswaarde en rentabiliteitswaarde. In de eerste
plaats zijn aan de orde geweest de consequenties van de onzekere verwachtingen. Er
is uiteengezet dat dit niet een wezenlijk verschil is tussen een waardering via
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bedrijfswaarde ten opzichte van een waardering op basis van historische kosten. In
beide gevallen wordt aan de woning een waarde toegekend die zich in de toekomst
zal dienen te 'bewijzen' . Het voorzichtigheidsprincipe leidt niet noodzakelijkerwijs
tot een waardering op basis van historische kosten, maar kan ook gestalte krijgen via
het hanteren van voorzichtige veronderstellingen bij de berekening van de bedrijfswaarde, respectievelijk de rentabiliteitswaarde.

In de tweede plaats is uiteengezet dat een waardering via bedrijfswaarde en rentabiliteitswaarde als bijkomend voordeel heeft dat het te verwachten rendement, exclusief
het rendementseffect van nieuwe activiteiten gelijk is aan de discontovoet. Indien
woningcorporaties eenzelfde discontovoet hanteren, is het feitel~jke rendement van de
afzonderlijke woningcorporaties beter onderling vergelijkbaar.
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4

DE TOEREIKENDE OMVANG V AN HET EIGEN
VERMOGEN

4.1 Inleiding
Een bepalende factor voor de financiële continuïteit is de omvang van het eigen
vermogen van een corporatie. Het eigen vermogen heeft bij een corporatie meerdere
functies. Allereerst dient het eigen vermogen voor het opvangen van eventuele
calamiteiten. Daarnaast heeft het eigen vermogen een waarborgfunctie voor de
verstrekkers van het vreemde vermogen. Ten slotte kan het eigen vermogen gebruikt
worden voor interne financiering (NCIV, 1994).
De grotere zelfstandigheid van de corporaties en de toegenomen risico' s in de
woningexploitatie nopen tot meer aandacht voor de omvang van het eigen vermogen.
Er bestaat geen algemene riChtlijn voor de noodzakelijke omvang van het eigen
vermogen van corporaties. De corporatie zal zelf de optimale samenhang tussen het
gewenste eigen vermogen, het investeringsbeleid en huurbeleid moeten bepalen. De
omvang van het eigen vermogen is bepalend voor de solvabiliteit van een corporatie,
zijnde het eigen vermogen om op lange termijn aan haar financiële verplichtingen te
voldoen. Als kengetal voor de solvabiliteit hanteert men doorgaans het solvabiliteitspercentage, ofwel het eigen vermogen uitgedrukt in een percentage van het totale
vermogen.

4.2 Solvabiliteitspercentage als norm?
Het minimale eigen vermogen wordt vaak bepaald aan de hand van een doelstelling
voor het solvabiliteitspercentage. Deze doelstelling geeft de gewenste verhouding
tussen het eigen en het totale vermogen aan. Er kunnen echter vraagtekens worden
gezet bij de algemene geldigheid en de zin van het hanteren van solvabiliteitspercentages als richtlijn voor het bepalen van de toereikende omvang van het eigen
vermogen van een corporatie.
De benodigde solvabiliteit, ofwel het minimaal benodigde eigen vermogen is sterk
afhankelijk van de ingeschatte risico's . De risico's bij de woningexploitatie staan los
van de waarderingsgrondslag. Zij zijn zowel bij waardering op basis van de histori13

sche kostprijs als bij waardering tegen bedrijfswaarde gelijk. De benodigde solvabiliteitspercentages worden echter mede beïnvloed door de waardering van het woningbezit en het eigen vermogen. Het surplus aan het eigen vermogen ten opzichte van
het eigen vermogen dat overblijft na inschatting van de risico's (het beschikbaar
eigen vermogen), moet worden gereserveerd voor het opvangen van de risico's en is
daarmee bepalend voor de minimale solvabiliteit. Het verband tussen de waardering,
de risico's en het minimaal benodigde eigen vermogen is geschetst in de onderstaande afbeelding.

Figuur 4.1

De afleiding van het minimaal benodigde eigen, vermogen
waarderingsgrondslag

1

omvang
eigen vermlen

risico's

1

beschikbaar

eigI vennogen

minimaal benodigd eigen vermogen

Uit figuur 4.1 blijkt dat het minimaal benodigde eigen verniogen zowel afhankelijk
is van de schatting van de waarde van de woningen als van de inschatting van de
risico's. De waarde van de woningen en de risico's en de manier waarop deze
worden ingeschat zullen per corporatie verschillen. Het is bij het vaststellen van het
minimaal benodigde eigen vermogen dan ook niet zinvol uit te gaan van algemeen
.geldende solvabiliteitspercentages. Uit de figuur blijkt verder dat de omvang van het
beschikbare eigen vermogen niet wordt beïnvloed door de waardering(sgrondslag)
van de woningen, maar enkel door de inschatting van risico's. Discussies over de
waarderingsgrondslag zijn dan ook niet zeer relevant bij het bepalen van de fmanciële ruimte. Dit principe wordt nader verduidelijkt met het voorbeeld in paragraaf
5.6, dat betrekking heeft op de gemiddelde woningcorporatie.

4.3 Theorie rmancieringsruimte
De minimaal benodigde omvang van het eigen vermogen is mede aan de hand van
solvabiliteitseisen van financiers (zie paragraaf 4.4) en inschatting van de risico's
(zie hoofdstuk 5) vast te stellen. Als het eigen vermogen groter is dan het minimaal
benodigde eigen vermogen, dan ontstaat er fmancieringsruimte. In deze paragraaf
wordt in theorie beschreven hoe de financieringsruimte kan worden bepaald.

14

De financieringsruimte is niet eenduidig vast te stellen. Ten eerste zijn er twee
mogelijke financieringsvormen. Men kan een investering financieren met eigen
vermogen of met vreemd vermogen. Binnen dit onderzoek wordt daarom onderscheid gemaakt mar:
- de bestedingsruimte: de financieringsruimte met eigen vermogen;
- de leencapaciteit: de financieringsruimte met vreemd vermogen.
De bestedingsruimte geeft aan wat corporaties aan eigen middelen te besteden
hebben. De bestedingsruimte volgt uit het verschil tussen de omvang van het
aanwezige eigen vermogen en het minimaal eigen vermogen dat een corporatie denkt
te moeten hebben. De leencapaciteit geeft aan wat een corporatie kan lenen. De
leencapaciteit volgt uit het verschil tussen de omvang van het aanwezige vreemde
vermogen en het maximale vreemde vermogen dat een corporatie denkt te kunnen
aantrekken.
Naast de twee fmancieringsvormen zijn er ook twee manieren om het vermogen te
investeren. Men kan rendabel investeren en onrendabel investeren. Rendabel
investeren betekent dat over de investering het gewenste rendement gerealiseerd
wordt. Onrendabel investeren betekent dat de investering hoger is dan de contante
waarde van de netto-opbrengst die ermee gerealiseerd kan worden. Het gedeelte van
de investering dat niet wordt terugverdiend is de zogenaamde 'onrendabele top'. Dit
deel dient rechtstreeks ten laste van het eigen vermogen te worden gebracht. Beide
investeringsvormen hebben andere mutaties in de vermogenspositie tot gevolg. Elke
investeringsvorm heeft daardoor ook zijn eigen financieringsruimte . Gecombineerd
met de twee onderscheiden fmancieringsvormen zijn de volgende 'financieringsruimten' te onderscheiden:
- bestedingsruimte voor rendabele investeringen;
- bestedingsruimte voor onrendabele investeringen;
- leencapaciteit voor rendabele investeringen;
- leencapaciteit voor onrendabele investeringen.
Hierna wordt beschreven hoe de verschillende 'financieringsruimten' bepaald kunnen
worden.
Bestedingsruimte voor rendabele investeringen
Voor een investering met eigen vermogen zal geld vrijgemaakt moeten worden uit de
activa. Doorgaans zal dit gebeuren uit de financiële activa en meer in het bijzonder
uit de liquide middelen. Deze zijn namelijk op korte termijn beschikbaar voor uitgaven. Bij een investering met eigen vermogen vindt er dus afboeking uit de financiële
activa plaats. Bij een rendabele investering in een woning mag deze investering
worden geactiveerd bij de materiële vaste activa. Er vindt in feite een overboeking
van de financiële activa naar de materiële vaste activa plaats. Dit mechanisme is
afgebeeld in de onderstaande balans.
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Uit de balans valt af te lezen dat er niets verandert aan de vennogenspositie. Per
saldo verandert er niets aan de omvang van de activa . Zowel het eigen als het
vreemde vennogen blijft gelijk. Er wordt geen geld bij geleend en de uitgave uit de
financiële activa wordt gecompenseerd door de activering van de investering.
Rendabele investeringen met eigen middelen hebben dus geen invloed op de vennogenspositie. Ze worden gelimiteerd door het beschikbare geld van de corporatie. Het
beschikbare geld volgt uiChet verschil tussen de omvang van de liquide middelen en
de gewenste omvang van de liquide middelen. Verder zal de nieuwe investering
beoordeeld moeten worden op haar risico's. Hierdoor ontstaat weer een nieuwe
omvang van het beschikbare eigen vennogen. De bestedingsruimte voor rendabele
investeringen wordt dus direct beperkt door de liquiditeit van een corporatie en
indirect door het beschikbare eigen vermogen dat ontstaat na aftrek van de risico' s
van de nieuwe investering.

Bestedingsruimte voor onrendabele investeringen
Bij een onrendabele investering met eigen vennogen zal, net zoals bij een rendabele
investering, een overboeking plaats vinden van de financiële activa naar de materiële
vaste activa. De onrendabele top van de investering moet echter direct weer afgeboekt worden, omdat zeker is dat deze niet wordt terugverdiend. Deze afboeking zal
plaats moeten vinden uit het eigen vennogen. Per saldo zal dit resulteren in een
afname van de activa en de passiva ter omvang van de onrendabele top. De balansmutaties zijn hieronder afgebeeld.

Activa
MVA
FA - I

+ 1-0

Passiva
EV - 0

o=

onrendabele top

VV =

In tegenstelling tot een rendabele investering met eigen vermogen, verandert de
vennogenspositie nu wel. De maximale afname van het eigen vermogen wordt
gelimiteerd door het beschikbare eigen vermogen. Daarnaast wordt hij ook nog

16

gelimiteerd door de liquiditeit. Er vindt immers weer een uitgave vanuit de aanwezige liquide middelen plaats.

Leencapaciteit vóor rendabele investeringen
Een investering met vreemd vermogen zal leiden tot een toename van het vreemde
vermogen ter omvang van de investering. Er worden liquide middelen geleend, die
vervolgens weer uitgegeven worden voor de investering. De rendabele investering
zal weer bijgeboekt mogen worden, zodat het onderstaande plaatje ontstaat.
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Deze investeringsvorm wordt enkel gelimiteerd door het beschikbare eigen vermogen
dat ontstaat na aftrek van de risico's van de nieuwe investering. Hij wordt niet
beperkt door de liquiditeit. Het vreemde vermogen kan immers liquide aangetrokken
worden. l
Leencapaciteit voor onrendabele investeringen
De investering met vreemd vermogen zal weer leiden tot een toename van het
vreeinde vermogen ter omvang van de investering. De onrendabele top van de
investering zal echter gelijk weer afgeboekt moeten worden. Deze afboeking vindt
plaats uit het eigen vermogen.
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De leencapaciteit voor onrendabele activiteiten wordt ook beperkt door het beschikbare eigen vermogen.

Indirect kan de liquiditeit overigens wel een beperkende factor zijn. Het aangetrokken
vreemde vermogen zal leiden tot extra aflossingen, die gedekt moeten worden uit de
toekomstige kasstromen. Indien deze niet voldoende zijn, dan zullen de reeds aanwezige
liquide middelen aangesproken moeten worden.
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4.4 Praktijk financiering
In de voorgaande paragraaf is vastgesteld hoe in theorie de financieringsruimte kan
worden bepaald. Gesteld is dat algemene solvabiliteitspercentages niet zinvol zijn
voor individuele corporaties en dat het inzichtelijker is het maximaal beschikbare
vermogen vast te stellen dan het minimaal benodigde eigen vermogen. Hiermee is
voorbijgegaan aan beperkingen vanuit de praktijk, die voornamelijk worden bepaald
door de eisen die financiers stellen aan corporaties bij het verschaffen van leningen.
Een zeer belangrijke factor voor de continuïteit van een corporatie is de toegang tot
de kapitaalmarkt. De doorlopende financieringsbehoefte van corporaties maakt het
noodzakelijk dat die toegang is verzekerd. Financiers stellen bij het verstrekken van
een lening doorgaans de eis tot garantstelling door het Waarborgfonds Sociale
Woningbouw (WSW). Naast de eis tot garantstelling doen veel financiers nog een
aanvullende toets . Daarbij is de mogelijkheid tot financiering onder meer afhankelijk
van de solvabiliteit. Financiers kijken in eerste instantie naar de solvabiliteit op basis
van de historische kostprijs, onder toepassing van de minimumwaarderingsregel. De
minimumwaarderingsregel stelt dat, indien tegen historische kostprijs wordt gewaardeerd en de bedrijfswaarde of de opbrengstwaarde duurzaam lager is, gewaardeerd
dient te worden tegen de lagere bedrijfswaarde of opbrengstwaarde. De solvabiliteitseis die financiers stellen zal per situatie verschillen. Hij zal afhangen van andere
elementen in de toetsing zoals de marktpositie van het bezit, de liquiditeit, de
rentabiliteit en de kwaliteit van het management, maar ook van de bedrijfswaarde.
Een corporatie kan in ieder geval verwachten dat zij wordt afgezet tegen het
landelijke gemiddelde. Globaal kan worden gesteld dat de solvabiliteitseisen bij
waardering op basis van de historische kostprijs zich bewegen tussen een minimum
van 5% en een streefpercentage van 10% tot 15%.
Vanuit de praktijk wordt de minimale omvang van het eigen vermogen dus sterk
bepaald door solvabiliteitseisen, die bovendien gelden bij waardering op basis van de
historische kostprijs . Niet alle financiers stellen aanvullende eisen op de garantstel-.
ling door het WSW. Het WSW verleent borging totdat de solvabiliteit bij waardering
tegen bedrijfswaarde, berekend volgens WSW-normen of voorzichtiger, negatief
wordt. Corporaties kunnen daardoor in principe de volledige bedrijfswaarde
(berekend volgens de WSW-normen) inzetten of belenen. Wel is het zo dat indien
men dan bij waardering op basis van de historische kostprijs onder de daarbij
geldende normen komt, men de keuze van financier op de kapitaalmarkt verliest. Dit
kan ongunstig zijn voor de continuïteit van een corporatie. Het zou ook ongunstig
kunnen zijn voor de prijsvorming bij het aantrekken van leningen, maar op de
huidige kapitaalmarkt wordt bij leningen aan corporaties vrijwel geen prijsverschil
gemaakt.2

2·
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Overigens kijkt ook het WSW in eerste instantie naar de solvabiliteit op basis van de
historische kostprijs. Pas als de solvabiliteit op basis van de historische kostprijs negatief
uitvalt, wordt de bedrijfswaarde in beschouwing genomen. Als een corporatie een slechte
bedrijfswaarde heeft, kan zij verwachten dat zij nauwlettend zal worden gevolgd door het
WSW.

5
KWANTITATIEVE ANALYSE

5.1 Inleiding
Het benodigde eigen vermogen wordt bij woningcorporaties voor een belangrijk deel
bepaald door de risico's bij de woningexploitatie. Door een kwantitatieve analyse uit
te voeren kan worden onderzocht wat de omvang van deze risico' s zou kunnen zijn
en wat voor gevolgen dit heeft voor het minimaal benodigde eigen vermogen en het
beschikbare eigen vermogen. Deze analyse is gemaakt met behulp van het voor het
NCIV ontwikkelde beleidsmodel van het OTB. Met dit programma kunnen vanuit
verschillende uitgangssituaties prognoses van jaarrekeningen en financiële overzichten worden doorgerekend. Aan de hand van de kengetallen van het NCIV is een
gemiddelde corporatie samengesteld, die als uitgangspunt is genomen voor de
analyse. De gemiddelde corporatie wordt in feite getypeerd door middel van een
gemiddelde woning. Naast deze gemiddelde woning wordt ook een beeld geschetst
van de dynamische-kostprijswoning en de grootstedelijke woning. Hiermee kan een
indicatie worden gegeven van verschillen tussen woningcorporaties in de mate dat ze
dynamische-kostprijswoningen, respectievelijk grootstedelijke woningen in bezit
hebben.

5.2 Uitgangspunten gemiddelde corporatie
Bij het samenstellen van de gemiddelde corporatie is uitgegaan van de gemiddelden
uit de NCIV kengetallen (NCIV, 1996). In de kengetallen zijn de meeste bedragen
uitgedrukt in gemiddelden per woning. Ook in deze analyse worden de bedragen
telkens uitgedrukt in gemiddelden per woning. De belangrijkste veronderstellingen
worden toegelicht.

Balans gemiddelde corporatie
Om de prognose te kunnen maken is eerst de balans van de gemiddelde corporatie
samengesteld. De balans is gebaseerd op de NCIV-kengetallen 1994. Omdat over het
boekjaar 1995 pas volgend jaar gegevens beschikbaar komen, is de balans voor
1994, gecorrigeerd voor de bruteringsoperatie, als uitgangspunt voor de prognose
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genomen. Deze balans is op basis van de historische kostprijs gewaardeerd. Het
model corrigeert de balans zelf voor de waardering tegen bedrijfswaarde.
De balans is als volgt gecorrigeerd voor de brutering. De te ontvangen bijdragen in
het kader van de brutering bedragen gemiddeld fl 12.811,- per woning. Daartegenover wordt fl 10.650,- opgeëist aan nog uitstaande rijksleningen (NCIV, 1996). Per
saldo nemen de liquide middelen dus toe met 12811 - 10650 = fl 2161,- per
woning. De financiële activa bedroegen ultimo 1995 fl 13 .161, - per woning.
Daarvan bestond fl 2.745,- uit langlopende beleggingen. Verondersteld is dat de rest
à fl 10.416,- werd gevormd door de geactiveerde DKP-tekorten, die na de brutering
komen te vervallen. De opgeëiste leningen worden van de langlopende leningen
afgeboekt. Verder is aangenomen dat een gedeelte van de corporaties door de
bruteringsoperatie met liquiditeitstekorten te maken krijgt. Aangenomen is dat
gemiddeld zo'n fl 2.500,- per woning aan herfinanciering nodig is. Dit wordt aan de
passiva zijde bijgeboekt bij de langlopende leningen en aan de activa zijde bij de ·
liquide middelen. De egalisatiereserve wordt gevormd door de ontvangen bijdragen
te verminderen met de geactiveerde tekorten. Aangenomen is dat deze reserve over
een periode van 10 jaar vrijvalt. In de onderstaande tabel is weergegeven hoe de
gemiddelde balans gecorrigeerd is voor de bruteringsoperatie. De bedragen zijn
uitgedrukt in gemiddelden per woning.

De exploitatie
Uitgangspunt is één complex met 1000 gemiddelde woningen. De resterende levensduur is gesteld op 30 jaar en is daarmee aan de voorzichtige kant. Het bedrag voor
onderhoud is op gemiddeld fl 1500,- per jaar per woning vastgesteld. Bovendien is
de restwaarde op nul gesteld. De overige uitgangspunten volgen direct uit de
kengetallen.
De leningen
De gemiddelde lening per woning bedraagt na de bruteringscorrectie fl 54.524,-.
Gemiddeld bestaat het corporatiebezit voor zo'n 35% uit DKP-woningen (NCIV,
1996). Aangenomen is dat deze woningen zijn gefinancierd met klimleningen en dat
de overige woningen zijn gefinancierd met annuïtaire leningen. De klimleningen zijn
in de loop der tijd in waarde toegenomen. Daar staat tegenover dat een groot
gedeelte van deze woningen was gefinancierd met rijksleningen, die met de brutering
zijn afgelost. Het aandeel van de klimleningen is daarom iets lager op 30% van de
langlopende leningen verondersteld (= fl 16.357,- per woning) . In 1994 bedroeg de
gemiddelde betaalde rente als percentage van het vreemde vermogen 8,4 % (N CIV ,
1996) . De klimleningen zijn over het algemeen afgesloten in een periode met een
hoge rente: Deze is ingeschat op 10,5% . Onder de veronderstelling dat het gewogen
gemiddelde van de rente op de klimleningen en de annuïtaire leningen gelijk is aan
8,4%, bedraagt de gemiddelde rente over de annuïtaire leningen 7,5%.
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Tabel 5.1

De balans van de gemiddelde woningcorporatie, ultimo 1994
NCIV
1994

Correctie

Na brutering

Activa
Materiële vaste activa

62753

Financiële vaste activa:
Beleggingen > 1 jaar
Activering DKP

13H'il
2745
10416

62753
-10416

+ 2500 +

-10416

2745
2745
0

12811 - 10650

9486

Liquide middelen

4825

Overige activa

2885

2885

83624

77869

Eigen vermogen

7951

7951

Egalisatiereserve

0

Totaal activa
Passiva

Voorzieningen
Langlopende leningen
Overige passiva
Totaal passiva

+

12811 - 10416

5465
62674

2395
5465

- 10650

+ 2500

54524

7534

7534

83624

77869

Overig
Naast de infonnatie over de balans, de complexen en de leningen vraagt het model
eveneens om de overige bedrijfslasten die aan de woningen worden toegerekend, en
de overige inkomsten. Deze zijn ontleend aan de kengetallen en bedragen respectievelijk ft 958,- en ft 737,- per woning per jaar.

5.3 Uitgangspunten dynamische-kostprijswoning
Behalve de gemiddelde corporatie is er eveneens een gemiddelde DKP-woning
doorgerekend. De DKP-woning kenmerkt zich onder andere door een hoge boekwaarde, hoge huur en een klimlening. In deze paragraaf worden de uitgangspunten
bij het samenstellen van de DKP-woning toegelicht.
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Balans dynamische-kostprij swoning
De balans van de DKP-woning is afgeleid van die van de gemiddelde corporatie.
Verondersteld is dat de DKP-woning na brutering een boekwaarde heeft van
ft 100.000,-. In vergelijking met de gemiddelde woning is de hogere boekwaarde
aan de passiefzijde verantwoord onder het vreemde vermogen. De egalisatiereserve
is hoger (ft 3.500,- voor een DKP-woning tegen ft 2395,- voor een gemiddelde
woning) .
De egalisatiereserve volgt uit de ontvangen bijdragen verminderd met de geactiveerde tekorten. Verondersteld kan worden dat de DKP-woning naar verhouding veel
bijdragen ontvangt, maar ook meer geactiveerde tekorten heeft. Als het verschil
tussen de bijdragen en de tekorten naar verhouding even groot is als bij de gemiddelde woning, dan zal het verschil absoluut toenemen. Aan activa zijde is deze toename
verantwoord bij de liquide middelen. De overige posten zijn hetzelfde als bij de
gemiddelde corporatie verondersteld. De balans van de DKP-woning ziet er als volgt
uit:

Tabel 5.2

De balans · van de dynamische-kostprijswoning na de brutering,
ultimo 1994
Na brutering

Activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Liquide middelen
Overige activa
Totaal activa

100000
2745
10591
2885
116221

Passiva
Eigen vermogen

-10278

Egalisatiereserve

3500

Voorzieningen

5465

Langlopende leningen
Overige passiva
Totaal passiva

110000
7534
116221

De exploitatie
De DKP-woning met een boekwaarde van ft 100.000,- heeft een huur van ft 800,per maand. Verder is aangenomen dat de resterende levensduur 5 jaar langer is dan
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bij de gemiddelde woning. Voor het overige zijn de uitgangspunten gelijk aan die
van de gemiddelde woning.

5.4 Uitgangspunten grootstedelijke woning
Bij deze kwantitatieve analyse is ook een grootstedelijke woning doorgerekend . Deze
woning kenmerkt zich onder andere door een lage boekwaarde, lage huur en relatief
lage lening . In deze paragraaf worden de uitgangspunten bij het samenstellen van de
grootstedelijke woning toegelicht.

Balans grootstedelijke woning
'De balans van de grootstedelijke woning is eveneens afgeleid van de gemiddelde
woning. Verondersteld is dat de grootstedelijke woning een gemiddelde boekwaarde
van ft 40.000,- heeft. Hiermee hangt ook samen een relatief lage lening
van ft 30.000,-. Voorts is verondersteld dat er bij de grootstedelijke woning geen
egalisatiereserve aanwezig is. Aan de activa zijde leidt dit ook tot een lager niveau
van de liquide middelen. De overige posten zijn hetzelfde als bij de gemiddelde
woning is verondersteld. De balans van de grootstedelijke woning ziet er als volgt
uit:

Tabel 5.3

De balans van de grootstedelijke woning na de brutering, ultimo
1994
Na brutering

Activa
Materiële vaste activa

40000

Financiële vaste activa

2745

Liquide middelen

7091

Overige activa

2885

Totaal activa

52721

Passiva
Eigen vermogen

9722

Egalisatiereserve

0

Voorzieningen
Langlopende leningen
Overige passiva
Totaal passiva

5465
30000
7534
52721
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De exploitatie
De grootstedelijke woning is een woning met een lage boekwaarde, waaraan een
lager huurniveau van ft 400,- wordt toegevoegd. De onderhoudskosten zijn iets
hoger vastgesteld, namelijk ft l. 750,-. De resterende levensduur is 5 jaar korter dan
die van de gemiddelde woning. Voor de rest zijn de uitgangspunten gelijk aan die
van de gemiddelde woning.

5.5 Scenario's
De risico' s zijn ingeschat door de balans - bij waardering tegel). bedrijfswaarde - met
verschillende scenario's door te rekenen. Bij deze gevoeligheidsanalyse zijn drie
verschillende scenario's gehanteerd: een basisscenario, een voorzichtig scenario en
een voorzichtig scenario met een tegenvallende verhuurbaarheid. Het basisscenario
voor de fmancieel economische ontwikkelingen is gebaseerd op het scenario van het
WSW. Dit is herkenbaar· en algemeen geaccepteerd. Voor het vaststellen van het
minimaal benodigde eigen vermogen is het van belang om een idee te vormen van de
risico's. De risico's bij de woningexploitatie zitten voornamelijk in de rente (en de
daaraan te relateren disconteringsvoet) en de verhuurbaarheid. Voor de renteontwikkeling is het basisscenario niet als zeer voorzichtig aan te merken, zodat er
eveneens een voorzichtig scenario is opgesteld. Voor het inschatten van de verhuurbaarheidsrisico ' s is het voorzichtige scenario nog aangevuld met een tegenvallende
verhuurbaarheidsontwikkeling. De gehanteerde scenario's worden hieronder nader
toegelicht.

Basisscenario
Het basisscenario voor de financieel economische ontwikkelingen is gebaseerd op het
scenario van het WSW. Dit is herkenbaar en algemeen geaccepteerd. Voor 1995 is
uitgegaan van de verwachte huurstijging volgens de NCIV -kengetallen. De overige
uitgangspunten zijn reeds toegelicht in de voorgaande paragrafen. Het WSW
scenario ziet er als volgt uit:

Tabel 5.4

De veronderstellingen in het basisscenario
1995

tot 2000

vanaf 2000

disconto

7%

7%

7%

te betalen rente

7%

7%

7%

te ontvangen rente

6%

6%

6%

4,29%

3,5%

3%

inflatie koopkracht

3%

3%

3%

inflatie onderhoud

3%

3%

3%

huurstijging
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Voorzichtig scenario
Het basisscenario is niet als zeer voorzichtig aan te merken. Er wordt met een kleine
bandbreedte tussen de rente en de inflatie gerekend en de onderhoudslastenstijging
wordt gelijk verondersteld aan de algemene inflatie. Doorgaans zit er een bandbreedte van zo' n 4 à 5 % tussen de rente en de inflatie. Mede om de renterisico ' s in te
schatten is daarom een voorzichtig scenario ingevoerd, waarbij over vrijwel de hele
exploitatieperiode met een relatief hoge rente wordt gerekend. Gezien de huidige
lage rentestand is tot 1996 nog wel het basisscenario aangehouden. Daarna zijn de
disconteringsvoet en de te betalen rente 5 % boven de inflatie van de koopkracht
verondersteld. De te ontvangen rente is 1 % onder de te betalen rente gesteld. De
inflatie van de onderhoudslasten is 0,5 % boven de inflatie van de koopkracht
gesteld. Het voorzichtige scenario ziet er als volgt uit:

Tabel 5.5

De veronderstellingen in het voorzichtige scenario
1995

1996

vanaf 1997

disconto

7%

7%

8%

te betalen rente

7%

7%

8%

te ontvangen rente

6%

6%

7%

4,29%

3,5%

3%

inflatie koopkracht

3%

3%

3%

inflatie onderhoud

3%

3%

3,5%

huurstijging

Voorzichtig scenario en tegenvallende verhuurbaarheid
Met het voorzichtige scenario is een idee verkregen van de risico's bij een tegenvallende rente-ontwikkeling. Om de risico' s van de verhuurbaarheid in te schatten is de
rest levensduur van de complexen met 5 jaar ingekort en verdubbelt de huurderving
iedere 10 jaar. Verder is uitgegaan van het voorzichtige scenario.

5.6 Resultaten gemiddelde corporatie
In deze paragraaf worden de resultaten van de kwantitatieve analyse voor de
gemiddelde corporatie toegelicht. Dit gebeurt aan de hand van de balansen, bij
waardering tegen bedrijfswaarde, zoals deze zijn berekend met de verschillende
scenario's.
Resultaten basisscenario
De balans, berekend volgens het basisscenario, ziet er voor ultimo 1995 en 2005 als
volgt uit, de bedragen zijn uitgedrukt in gemiddelden per woning:
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Tabel 5.6

De balans van de gemiddelde woningcorporatie volgens het
basisscenario, 1995 en 2005
1995

2005

Materiële vaste activa

72849

75674

Financiële vaste activa

2937

5778

0

0

Liquide middelen

9657

2849

Overige activa

3009

4148

88452

88448

Eigen vermogen

11921

34667

Herwaarderingsreserve

10890

24805

0

0

53798

14288

4083

0

0

8726

7760

5963

88452

88448

Activa

Rentabiliteitswaarde correctie FV A

Totaal activa

Passiva

Voorziening onderhoud
Leningen
Rentabiliteitswaarde correctie leningen
Extra leningen
Overige passiva
Totaal passiva

De gemiddelde corporatie heeft ultimo 1995 een totaal eigen vennogen van
ft 22.811,- per woning en een solvabiliteit van bijna 26% . De bedrijfswaarde
bedraagt in 1995 ft 72.849,- gemiddeld per woning. In 1994 bedraagt de bedrijfswaarde gemiddeld ft 71.886,-. Dit komt aardig overeen met de opgegeven bedrijfswaarde in de steekproef van de NCIV, zijnde ft 74.246,-.
Als toelichting nog het volgende. De solvabiliteit is uitgedrukt in het eigen vennogen, inclusief herwaarderingsreserve, als percentage van het totaal vennogen. De
voorzieningen onderhoud is op nul gesteld, omdat de onderhoudslasten reeds in
mindering zijn gebracht op de bedrijfswaarde.
Resultaten voorzichtig scenario
De balans, berekend volgens het voorzichtige scenario, ziet er voor ultimo 1995 en
2005 als volgt uit:
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Tabel 5.7

De balans van de gemiddelde woningcorporatie volgens het
voorzichtige scenario, 1995 en 2005
1995

2005

Materiële vaste activa

63085

65906

Financiële vaste activa

2937

5778

Rentabiliteitswaarde correctie FV A

-335

-211

Liquide middelen

9657

2808

Overige activa

3009

4088

78354

78369

13106

31465

1126

15037

0

0

53798

14675

2564

0

0

10695

7760

6498

78354

78369

Activa

Totaal activa

Passiva
Eigen vermogen
Herwaarderingsreserve
Voorziening onderhoud
Leningen
Rentabiliteitswaarde correctie leningen
Extra leningen
Overige passiva
Totaal passiva

De gemiddelde corporatie heeft bij het voorzichtige scenario ultimo 1995 een totaal
eigen vermogen van ft 14.232,- per woning en een solvabiliteit van 18%.

Resultaten voorzichtig scenario met tegenvallende verhuurbaarheid
De balans, berekend bij het voorzichtige scenario met eveneens een tegenvallende
verhuurbaarheid, ziet er voor ultimo 1995 en 2005 als volgt uit:
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Tabel 5.8

De balans van de gemiddelde woningcorporatie volgens het
voorzichtige scenario met tegenvallende verhuurbaarheid, 1995
en 2005
1995

2005

Materiële vaste activa

57055

53082

Financiële vaste activa

2937

5778

Rentabiliteitswaarde correctie FVA

-335

-211

Liquide middelen

9657

2808

Overige activa

3009

4088

72323

65545

7230

22057

971

11546

0

0

53798

14675

2564

0

0

10769

7760

6498

72323

65545

Activa

Totaal activa
Passiva
Eigen vermogen
Herwaarderingsreserve
Voorziening onderhoud
Leningen
Rentabiliteitswaarde correctie leningen
Extra leningen
Overige passiva
Totaal passiva

Beschikbaar eigen vermogen gemiddelde corporatie
Uit de analyse blijkt dat het eigen vermogen van de gemiddelde corporatie tezamen
met de herwaarderingsreserve in een voorzichtig en tegenvallend scenario zou
kunnen afnemen tot ft 8.201 ,- per woning (ultimo 1995). Het eigen vermogen wat
hier boven zit, zal de corporatie moeten reserveren voor het opvangen van de aldus
ingeschatte risico' s. De ft 8.201 ,-, die overblijft na de ingeschatte risico's kan de
corporatie in principe aanwenden voor volkshuisvestelijke (eventueel omendabele)
doeleinden. Of dit zal gelden voor het volledige bedrag hangt af van de manier
waarop de corporatie het vermogen aanwendt. Als zij bijvoorbeeld haar bezit gaat
uitbreiden, dan zal weer een gedeelte van het bedrag moeten worden gereserveerd
voor de daaraan verbonden risico's. Hierbij moet nog opgemerkt worden dat het
gros van de omendabele investeringen in de bestaande voorraad reeds in de bedrijfs-
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waarde is verwerkt. Het onderhoudsbedrag dat in de bedrijfswaardeberekening zit, is
het gemiddelde per woning in 1994, inclusief groot onderhoud en renovatie.
De gemiddelde corporatie, berekend volgens het basisscenario, moet 22811 - 8201
= ft 14.610,- van haar eigen vermogen reserveren voor toekomstige risico's bij de
woningexploitatie. De minimale solvabiliteit moet 18% bedragen. Als de corporatie
haar vermogenspositie vaststelt volgens het voorzichtige scenario dan moet zij 14232
- 8201 = ft 6.031,- reserveren als risicobuffer. De minimale solvabiliteit moet 8%
bedragen. Het minimaal benodigde eigen vermogen is zo gedefinieerd dus een min
of meer toevallig verschil tussen het verwachte eigen vermogen en de verwachte
risico's. De verwachte risico's zijn bepalend voor het 'beschikbare' eigen vermogen
dat nog overblijft. Bij deze analyse is daarom niet uitgegaan van het minimaal
benodigde eigen vermogen, maar van het maximaal beschikbare eigen vermogen, dat
overblijft na het in mindering brengen van de risico's (zie ook paragraaf 4.2).
Uit de prognose blijkt dat ook bij het ongunstigste scenario het eigen vermogen
toeneemt in de toekomst. Wat dat betreft is er geen bezwaar aan het inzetten van een
gedeelte van het eigen vermogen. In 2005 zou het beschikbare eigen vermogen
ft 33.603,- (nominaal) bedragen.

5.7 Resultaten dynamische-kostprijswoning
In deze paragraaf worden de resultaten van de kwantitatieve analyse voor de DKPwoning toegelicht. De balans is voor de DKP-woning alleen berekend met het
basisscenario en het voorzichtige scenario, inclusief tegenvallende verhuurontwikkelingen. Deze geven de bandbreedte aan.
Resultaten basisscenario
De balans, berekend volgens het basisscenario, ziet er voor ultimo 1995 en 2005 als
volgt uit:
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Tabel 5.9

De balans van de dynamische-kostprijswoningen volgens het
basisscenario, 1995 en 2005
1995

2005

134536

149589

2937

5778

Activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Rentabiliteitswaarde correctie FVA
Liquide middelen
Overige activa
Totaal activa

Q

0

12430

4056

3009

4148

152912

163570

-29592

-36779

35433

63024

0

0

114952

0

24359

0

0

130310

7760

7015

152912

163570

Passiva
Eigen vermogen
Herwaarderingsreserve
Voorziening onderhoud
Leningen
Rentabiliteitswaarde correctie leningen
Extra leningen
Overige passiva
Totaal passiva

De DKP-woning heeft ultimo 1995 een totaal eigen vennogen van slechts ft 5841,per woning en een solvabiliteit van 4 %.
Resultaten voorzichtig scenario met tegenvallende verhuurbaarheid
De balans, berekend bij het voorzichtige scenario met eveneens een tegenvallende
verhuurbaarheid, ziet er voor ultimo 1995 en 2005 als volgt uit:
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Tabel 5.10

De balans van de dynamische-kostprijswoning volgens het voorzichtige scenario met tegenvallende verhuurbaarheid, 1995 en
2005
1995

2005

107614

112151

Financiële vaste activa

2937

5778

Rentabiliteitswaarde correctie FV A

-335

-211

12430

3997

3009

4088

125656

125803

-23950

-47088

8879

31088

0

0

114952

0

18015

0

0

133943

7760

7860

125656

125803

Activa
Materiële vaste activa

Liquide middelen
Overige activa
Totaal activa

Passiva
Eigen vermogen
Herwaarderingsreserve
Voorziening onderhoud
Leningen
Rentabiliteitswaarde correctie leningen
Extra leningen
Overige passiva
Totaal passiva

Beschikbaar eigen vermogen groeikerncorporatie
Uit de analyse blijkt dat het eigen vermogen van de DKP-woning (ultimo 1995) zou
kunnen afnemen tot maar liefst ft 15.071,- negatief! Dit betekent dat de DKP-woning
ultimo 1995 geen beschikbaar eigen vermogen heeft. Haar eigen vermogen is zelfs
onvoldoende om de ingeschatte risico's op te kunnen vangen. Volgens de prognose
blijft het eigen vermogen bij het ongunstigste scenario negatief. In 2005 zou het
beschikbare eigen vermogen minus ft 16.000,- bedragen.

De gemiddelde corporatie heeft een positief beschikbaar eigen vermogen. Het
voorbeeld van de DKP-woning bevestigt dat het verbinden van algemene conclusies
over het inzetbare vermogen van de sector aan de positie van de gemiddelde
corporatie of de gemiddelde positie van de sector verstrekkende gevolgen kan
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hebben voor corporaties die in een slechte uitgangspositie zitten als gevolg van
relatief veel DKP-woningen.

5.8 Resultaten grootstedelijke woning
In deze paragraaf worden de resultaten van de kwantitatieve analyse voor de
grootstedelijke woning toegelicht. Ook voor de grootstedelijke woning is de balans
alleen berekend met het basisscenario en het voorzichtige scenario, inclusief
tegenvallende verhuurontwikkelingen.

Resultaten basisscenario
De balans, berekend volgens het basisscenario, ziet er voor ultimo 1995 en 2005 als
volgt uit (de bedragen zijn uitgedrukt in gemiddelden per woning):

Tabel 5.11

De balans van de grootstedelijke woning volgens het basisscenario, 1995 en 2005
1995

2005

Materiële vaste activa

30286

28243

Financiële vaste activa

2937

5778

0

0

Liquide middelen

6806

7382

Overige activa

3009

4148

43037

45551

5262

20539

801

6407

0

0

28851

11231

363

0

0

0

7760

7375

43037

45551

Activa

Rentabiliteitswaarde correctie FVA

Totaal activa

Passiva
Eigen vermogen
Herwaarderingsreserve
Voorziening onderhoud
Leningen
Rentabiliteitswaarde correctie leningen
Extra leningen
Overige passiva
Totaal passiva
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De grootstedelijke woning heeft ultimo 1995 een totaal eigen vermogen van
fl 6.063,- per woning en een solvabiliteit van ruim 14%.

Resultaten voorzichtig scenario met tegenvallende verhuurbaarheid
De balans, berekend bij het voorzichtige scenario met eveneens een tegenvallende
verhuurbaarheid, ziet er voor ultimo 1995 en 2005 als volgt uit:
Tabel 5.12

De balans van de grootstedelijke woning volgens het voorzichtige
scenario met tegenvallende verhuurbaarheid, 1995 en 2005
1995

2005

Materiële vaste activa

22451

16754

Financiële vaste activa

2937

5778

Rentabiliteitswaarde correctie FVA

-335

-211

Liquide middelen

6806

5895

Overige activa

3009

4088

34868

32304

-2011

971.6

358

3287

0

0

28851

11535

-90

0

0

0

7760

7766

34868

32304

Activa .

Totaal activa
Passiva
Eigen vermogen
Herwaarderingsreserve
Voorziening onderhoud
Leningen
Rentabiliteitswaarde correctie leningen
Extra leningen
Overige passiva
Totaal passiva

Maximaal inzetbaar eigen vermogen grootstedelijke woning
Uit de analyse blijkt dat het eigen vermogen van de grootstedelijke woning zou
kunnen afnemen tot fl 1.653,- negatief (ultimo 1995). Deze analyse laat derhalve
zien dat ook woningcorporaties met verhoudingsgewijs veel grootstedelijke woningen
relatief weinig of geen financiële ruimte hebben om volkshuisvestelijke taken op zich
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te nemen. Het eigen vennogen dat in het basisscenario zichtbaar is, is meer dan
volledig nodig om risico's mee af te dekken.

5.9 Volkshuisvestelijke mogelijkheden
Uit het voorafgaande is naar voren gekomen dat de gemiddelde corporatie ft 8.201,per woning beschikbaar heeft voor volkshuisvestelijke taken. Dit is immers het
bedrag aan eigen vennogen dat resteert nadat de potentiële risico's zijn gekwantificeerd en in mindering zijn gebracht op het eigen vennogen. Er zijn in Nederland 2,4
mln sociale huurwoningen, zodat ultimo 1995 in totaal bijna fl 20 mrd beschikbaar
is, zonder dat de financiële continuïteit in gevaar behoeft te komen.
De wijze waarop dit bedrag wordt aangewend, beïnvloedt echter op zichzelf de
omvang van de risico' s. Als het geld zou worden gestoken in het bestaande bezit om
bijvoorbeeld verhuurbaarheidsrisico's te verkleinen, nemen de exploitatierisico's in
totaliteit af, waardoor een additioneel surplus wordt gegenereerd. Als daarentegen de
beschikbare middelen voor de realisatie van nieuwe huurwoningen worden benut,
nemen de risico's juist toe waardoor er in feite minder dan ft 20 mrd beschikbaar is.
Deze interactie tussen de omvang van het beschikbare bedrag en de wijze waarop het
wordt benut, leidt ertoe dat er niet zonder meer uitspraken gedaan kunnen worden
over de omvang van de volkshuisvestelijke taken die uitgevoerd kunnen worden.
Daarnaast is er nog een ander aspect van belang. In de mate dat het bedrag (nog)
niet is besteed, neemt het toe als gevolg van het rendement dat er over wordt
gerealiseerd. In het voorafgaande is aan de orde geweest dat dit rendement in
principe gelijk is aan de discontovoet waannee de bedrijfswaarden en de rentabiliteitswaarden zijn berekend. Hierdoor nemen op tennijn de mogelijkheden toe. Een
andere factor waardoor het beschikbare bedrag zou kunnen toenemen is de verkoop
van huurwoningen. De mate waarin dit het geval kan zijn, is bij de hier toegepaste
balanswaardering overigens beperkt. De woningen zijn immers gewaardeerd op basis
van de bedrijfswaarde, zodat er alleen extra middelen worden gegenereerd in de
mate dat de verkoopprijs boven de bedrijfswaarde ligt.
Per saldo kan worden geconcludeerd dat de volkshuisvestelijke mogelijkheden van de
totale huursector aanzienlijk zijn. Op voorhand kan evenwel niet worden aangegeven
welke taken precies in deze mogelijkheden passen. De interactie tussen de aard van
de taken en het tijdstip waarop ze worden uitgevoerd, met de omvang van het
beschikbare bedrag is hier debet aan.

5.10 Conclusie
Met behulp van een rekenmodel is een kwantitieve analyse gemaakt van de vennogenspositie en de risico's van drie situaties: een gemiddelde corporatie, een DKP34
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woning en een grootstedelijke woning. Door de balans bij waardering tegen bedrijfswaarde onder verschillende scenario' s te berekenen, is onderzocht welk gedeelte van
het eigen vermogen beschikbaar is en welk gedeelte niet. Het beschikbare eigen
vermogen is gelijk aan het eigen vermogen dat overblijft na aftrek van de ingeschatte
risico's. Afhankelijk van de uitgangsituatie kunnen risico's, die op dezelfde manier
zijn ingeschat, leiden tot grote verschillen in het beschikbare eigen vermogen in verschillende situaties. Zo houdt de gemiddelde corporatie na aftrek van de ingeschatte
risico's een 'beschikbaar' eigen vermogen over van ft 8.201,- per woning over. De
DKP-woning komt daarentegen ruim ft 15.000,- per woning tekort om dezelfde
risico' s op te kunnen vangen. Ook bij de grootstedelijke woning leidt het kwantificeren van potentiële risico's tot een negatief eigen vermogen ter grootte van ft 1.653,-.
Deze berekeningen illustreren dat er gemiddeld genomen eigen vermogen beschikbaar is voor het uitvoeren van volkshuisvestelijke taken, maar dat er afhankelijk van
de samenstelling van het woningbezit grote verschillen zijn tussen woningcorporaties.
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In het verlengde van de verzelfstandiging van de woningcorporatie is de omvang van
het eigen vermogen in de sociale-huursector meer in de belangstelling gekomen. Hoe
dient het eigen vermogen van een woningcorporatie vastgesteld te worden? Hoe kan
bepaald worden welke omvang van het eigen vermogen toereikend is? Het antwoord
op deze vragen is in belang toegenomen. Enerzijds worden de corporaties gewezen
op volkshuisvestelijke taken die een substantieel beslag kunnen leggen op het eigen
vermogen; anderzijds zijn de woningcorporaties gehouden de financiële continuïteit
te waarborgen. Er dient derhalve een goed evenwicht te worden gevonden tussen
taken en middelen.
Deze nota gaat niet in op dit evenwicht tussen taken en middelen. De vragen over de
berekeningswijze en de toereikendheid van het eigen vermogen staan centraal. Het
eigen vermogen is het saldo tussen activa ei!. overige passiva en daarmee mede
afhankelijk van de wijze waarop de balansposten worden gewaardeerd. Ten aanzien
van de woningen is hierbij aan de orde of de waardering op basis van historische
kosten dan wel via de bedrijfswaarde vastgesteld moet worden. Wanneer de woningen op basis van historische kosten worden gewaardeerd, wordt de waarde van de
woning ontleend aan het verleden. Hiermee wordt geen goed inzicht geboden in de
waarde die de woning in de toekomst voor de woningcorporatie heeft. In hoofdstuk
2 is betoogd dat het inzicht in (de veranderingen in) de hoogte van het eigen
vermogen gebaat is bij een waardering via de bedrijfswaarde. In het verlengde
hiervan is het logisch dat de leningen van een woningcorporatie niet op basis van de
nominale waarde, maar via de rentabiliteitswaarde worden gewaardeerd. Aldus
ontstaat een omvang van het eigen vermogen dat meer inzicht biedt dan de wijze
waarop het eigen vermogen momenteel veelal wordt vastgesteld. Het feit dat ten
behoeve van het inzicht waardering op basis van de bedrijfswaarde de voorkeur
geniet, behoeft overigens nog niet te impliceren dat de bedrijfswaarde ook wordt
toegepast in het jaarverslag.
De bedrijfswaarde van de woning is gebaseerd op toekomstige verwachtingen die
naar hun aard onzeker zijn. Dit impliceert dat de hoogte van de bedrijfswaarde
eveneens onzeker is. Op het eerste zicht lijkt het dat deze benadering in strijd is met
het voorzichtigheidsprincipe, omdat de waarde van de woning op een onzekere
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toekomst wordt gebaseerd. Bij nader inzien kan echter worden vastgesteld dat de
voorzichtigheid die bij de waardering van woningen in acht zou moeten worden
gehouden, niet zo zeer tot stand komt via een waardering op basis van historische
kosten, maar via voorzichtige veronderstellingen ten aanzien van de toekomstige
inkomstenstroom die de woning zal genereren.
Verder is uiteengezet dat een waardering via bedrijfswaarde en rentabiliteitswaarde
als bijkomend voordeel heeft dat het te verwachten rendement van de woningcorporatie gelijk is aan de toegepaste discontovoet bij de waarderingen, wanneer nieuwe
activiteiten buiten beschouwing blijven. Als alle woningcorporaties eenzelfde
discontovoet gebruiken, leidt dit ertoe dat het rendement van woningcorporaties
onderling beter vergelijkbaar wordt.
Vervolgens is de vraag aan de orde gekomen hoe bepaald kan worden welke omvang
van het eigen vermogen toereikend is. Veelal hanteert men hiervoor eenvoudige
vuistregels, zoals de regel dat een solvabiliteit van 10% voldoende zou zijn.
Dergelijke regels zijn echter niet afdoende, omdat de benodigde solvabiliteit sterk
afhankelijk is van de ingeschatte risico' s. Een deel van het eigen vermogen dient te
worden gereserveerd voor het opvangen van toekomstige risico's. De omvang van
deze risico's in relatie tot het eigen vermogen, zijn mede afhankelijk van de
veronderstellingen die zijn gemaakt bij de waardering van activa en passiva. Als
deze veronderstellingen · optimistisch zijn, zullen de risico's in relatie tot het eigen
vermogen groter zijn dan wanneer het omgekeerde het geval is. Zo bezien is een
waardering via bedrijfswaarde en rentabiliteitswaarde onlosmakelijk verbonden met
een risico-analyse.
Een risico-analyse met verschillende scenario' s biedt in principe het inzicht dat nodig
is om de toereikendheid van het eigen vermogen te bepalen. Dat deel van het eigen
vermogen dat in een pessimistisch scenario niet aangesproken behoeft te worden, is
beschikbaar voor volkshuisvestelijke taken. Het andere deel van het vermogen dient
intact te blijven als buffer voor het geval de tegenvallers zich daadwerkelijk voordoen.
Het voorafgaande leidt tot een kompas dat er in hoofdlijnen als volgt uitziet. · De
waardering van de woningen vindt plaats via de bedrijfswaarde; de leningen via de
rentabiliteitswaarde. Hierbij worden voorzichtige veronderstellingen gehanteerd, die
overigens zouden moeten aansluiten bij het toekomstige huur- en onderhoudsbeleid
van de corporatie.
Het eigen vermogen dat aldus wordt bepaald, wordt op basis van een risico-analyse
gesplitst in twee componenten. Een deel is noodzakelijk om de gekwantificeerde
risico 's te kunnen opvangen. Hoe groot dit deel is, en hoe hoog het solvabiliteitspercentage is, is afhankelijk van de omvang van de risico's. Het resterende deel van het
eigen vermogen is in principe vrij beschikbaar. Dit deel van het eigen vermogen kan
de woningcorporatie in het belang van de volkshuisvesting inzetten.
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BIJLAGE

In de hoofdtekst is alleen de balans van de diverse voorbeelden weergegeven. De
verandering in de balans in de loop der tijd is in belangrijke mate het gevolg van de
resultatenrekening. Als extra achtergrondinformatie wordt in deze bijlage de
resultatenrekening weergegeven van de gemiddelde woningcorporatie in de basisvariant voor de jaren 1995 en 2005 . In aanvulling hierop wordt ook het aanhangsel C
van het BBSH gepresenteerd.
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Tabel 1.1

Resultatenrekening van de gemiddelde corporatie
1995

2005

huurinkomsten
minus: huurderving
mutatie herwaardering
vrijval renteclaim
overige inkomsten

6889
-55
1757
446
737

9497
-70
1041

totaal baten

9774

11452

onderhoud
overige lasten
bedrijfslasten
afschrijvingen
toegerekende rente

1500
307
958
794
5751

2016
1287
1421
6084

totaal lasten

9310

11222

te betalen rente leningen
te ontvangen rente liquide middelen
te ontvangen rente beleggingen
toegerekende rente

4580
569
192
5751

1928
166
378
6084

saldo

1932

4700

TOTAAL EXPLOITATIE RESULTAAT

2397

4930

BATEN

o
990

LASTEN
413

RENTERESULTAAT
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Tabel 1.2

Aanhangsel C van het BBSH voor de gemiddelde corporatie
1995

2005

ONTWIKKELING NETTO WERKKAPITAAL
beginsaldo
jaarresu1taat
afschrijvingen
onrendabele top investeringen
investering nieuwbouw
investering woningverbetering
investering aankoop woningen
desinvesteringen verkoop woningen excl. winst
.mutatie extra leningen
restwaarde complexen
contractaflossingen
contractbij schrij vingen
mutatie beleggingen
mutatie herwaardering
vrijval renteclaim
vrijval rentevoordeel

4837
2397
794
0
0
0
0
0
0
0
-1461
735
-192
-1757
-446
0

635
4930
1421
0
0
0
0
0
-1526
0
-3007
0
-378
-1041
-0
0

eindsaldo

4906

1034

11921
53798
72849

34667
23014
75674

0.13478
0.25789
0.34175
0.11740
1.63220

0 .39194
0.67238
0.12574
0.09039
1.17335

ONTWIKKELING BALANSPOSTEN
eigen vermogen
schulden lange termijn
materiële vaste activa
FINANCIELE KENGETALLEN
solvabiliteit
solvabiliteit financiële reserves
rentabiliteit totaal vermogen
rentabiliteit eigen vermogen
current ratio
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