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Trudo wordt als corporatie door het Ministerie van VROM, het Centraal Fonds voor de Volkshuisvest-
ing (CFV) en het Waarborgfonds Sociale Woningsector (WSW)  beoordeeld op naleving van wet- en 
regelgeving, de financiële positie en de volkshuisvestelijke prestaties. Wij geven u een samenvatting 
van het oordeel van deze instanties over 2008. 

Centraal Fonds volkshuisvesting
Vanaf 1 januari 2008 hanteert het CFV een nieuwe beoordelingssystematiek, waarin onderscheid 
wordt gemaakt in drie mogelijke beoordelingen:
 •  Oordeel A: de voorgenomen activiteiten passen bij de vermogenspositie
 •  Oordeel B: de voorgenomen activiteiten brengen de solvabiliteit in gevaar
 •  Oordeel C: er is een onbalans tussen de voorgenomen activiteiten en de 
    vermogenspositie

20% van de corporaties heeft een C-oordeel gekregen; Trudo hoort daarbij. De door het CFV over 
de periode 2006 - 2012 gewenste afname van het volkshuisvestelijke vermogen bedraagt 14,4%, 
terwijl de prognoses van Trudo ‘slechts’ leiden tot een daling van 14,1%. Het CFV concludeert op 
basis van deze gegevens dat er mogelijk sprake is van onvoldoende inzet van het vermogen van 
Trudo. 

Het grootste bezwaar bij de systematiek van het CFV is dat deze gericht is op vermogen en geen 
rekening houdt met de verwachte kasstromen, terwijl de kasstromen de basis vormen voor de 
financieringsmogelijkheden. Een hoge solvabiliteit is mooi meegenomen, maar zolang vanuit de 
kasstromen niet voldoende middelen worden gegenereerd om rente en aflossingsverplichtingen te 
voldoen, kunnen de voorgenomen activiteiten niet worden gefinancierd.

De verwachting is overigens dat de werkelijke daling van het volkshuisvestelijke vermogen in de 
betreffende periode vele malen hoger zal zijn dan de berekende 14,1%. Daaraan liggen de volgende 
oorzaken ten grondslag:
 •  De verkoopprognoses zijn inmiddels als gevolg van de teruglopende mutatiegraad fors 
    naar beneden bijgesteld, waardoor minder middelen beschikbaar komen.
 •  Ten tijde van de gegevensaanlevering aan het CFV zijn alleen de investeringen 
    meegenomen die op dat moment met voldoende zekerheid konden worden ingeschat. De 
    investeringsplannen zijn inmiddels concreter in beeld. De toename van het 
    investeringsprogramma zal leiden tot een hoger beslag op de middelen.

Ministerie van volkshuisvesting ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
In haar jaarlijkse prestatieoordeel (prestatieoordeel 2007 d.d. 11 december 2008) gaat de minister 
van Volkshuisvesting Ruimtelijk Ordening en Milieubeheer in op de volkshuisvestelijke prestaties van 
Trudo. De activiteiten op het gebied van nieuwbouw, stedelijke vernieuwing, wijkenaanpak, leefbaar-
heid, aandacht voor bijzondere aandachtsgroepen, energiebesparende maatregelen en governance 
zijn in dit kader beoordeeld:
 •  De minister is tevreden over de gerealiseerde en verwachte woningproductie en geeft 
    aan vertrouwen te hebben in de mate waarin de prognoses realistisch zijn en het tempo  
    waarin de prognoses naar verwachting worden gerealiseerd
 •  De bijdrage die Trudo levert aan het bevorderen van eigen woningbezit voor mensen met 
    een lager inkomen door verkoop (onder de Slimmer Kopen® formule) stemmen tot 
    tevredenheid
 •  Waardering wordt uitgesproken voor de bereidheid die Trudo heeft getoond om bovenop 
    de al gemaakte plannen te komen tot een additionele inzet in het kader van de 
    wijkenaanpak. Maar ook voor de activiteiten op het gebied van herstructurering, 
    leefbaarheid en huisvesting van bijzondere aandachtsgroepen.
 •  Energiebesparing is geen speerpunt van Trudo maar dat wil niet dat wij niets aan energie
     besparing doen. We nemen energiebesparende maatregelen mee bij onderhoud en 
    bieden huurders aan tegen een geringe huurverhoging een CV aan te laten leggen. 
    Toch is de minister van mening dat onze ambities op dit gebied wat aan de magere kant 
    zijn. 


