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SAMENVATTING EN LEESWIJZER 

EEN ROBUUSTE OPLOSSING VOOR WSG 

Binnen de kaders van het saneringsbesluit van het CFV in 2013, werkt WSG vanaf begin 2016 

aan een duurzame oplossing voor haar financiële problemen. Daarin zijn verscheidene oplos-

singsrichtingen, vertaald naar scenario’s, onderzocht. Op basis van dit onderzoek en de financiële 

uitkomsten daarvan concludeert WSG dat het zogenaamde Puzzelmodel de beste oplossing 

biedt vanuit volkshuisvestelijk perspectief en tegelijk met de laagste bijdrage voor de sector.  

 

Met het Puzzelmodel heeft WSG samen met negen corporaties uit de regio een plan gemaakt 

(het Puzzelmodel) waarmee de financiële problematiek, die is ontstaan vanwege het in het ver-

leden gevoerde beleid, kan worden opgelost. Het plan maakt mogelijk dat al het vastgoed en de 

nog aanwezige grondposities overgaan naar lokale en financieel gezonde corporaties. Daarmee 

is verzekerd dat de huurders van circa 5.000 woningen van WSG een solide sociale verhuurder 

krijgen met mogelijkheden om te investeren in betaalbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid. Tege-

lijkertijd zijn hiermee de risico’s voor eventuele tegenvallers in de waardeontwikkeling van met 

name het zorgvastgoed beter gespreid en verlegd naar solvabele corporaties.  

 

Het vinden van deze oplossing was een intensief proces waarbij alle betrokken partijen zich er 

terdege van bewust waren dat de noodzakelijke eindoplossing voor WSG alleen gerealiseerd kan 

worden als iedere corporatie bereid is om haar aandeel in de oplossing te nemen. Omdat de 

portefeuille zeker niet alleen DAEB woningen bevat maar ook heel wat vastgoed waar de regio-

corporaties niet op zitten te wachten (zorgcontracten, bedrijfsonroerend goed, maatschappelijk 

vastgoed, grondposities), hebben verschillende corporaties zich bereid moeten tonen om over de 

eigen schaduw heen te stappen. Op dit moment (november 2017) wordt nog hard samengewerkt 

aan de afronding van een transitieplan dat er van uit gaat dat de overdracht in het eerste kwartaal 

van 2018 kan plaatsvinden.  

 

Met de overgang van het bezit van WSG naar de 9 corporaties in West-Brabant is het financieel 

probleem echter nog niet opgelost. De oorzaak hiervan is dat de omvang en samenstelling van 

de huidige leningportefeuille van nominaal € 672 miljoen (peildatum 31-12-2017) niet in verhou-

ding staat tot de verdiencapaciteit van het bezit (bedrijfswaarde € 402 miljoen peildatum 31-12-

2016). De achtergrond hiervan is bekend1 en ligt in de megalomane, alleen al vanwege het 

schaalniveau van WSG onverantwoorde expansiedrift van het WSG bestuur in de jaren 2000. 

Met als gevolg dat renteverplichtingen met nieuwe leningen moesten worden gefinancierd en 

grote afwaarderingen op speculatieve grondposities hebben moeten plaatsvinden.  

 

                                                      
1 Zie ook verslag Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties (Kamerstukken II, 201402015, 
33606, nr. 4) 
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Figuur 1: 9 lokale corporaties nemen het bezit van WSG over 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De 9 corporaties hebben als gezamenlijk uitgangspunt geaccepteerd dat het deel van de lening-

portefeuille dat past bij de kasstromen van het over te nemen bezit, door hen wordt overgenomen. 

(marktwaarde € 428 miljoen). De erfenis uit het verleden die overblijft is een leningportefeuille 

met een marktwaarde van € 581 miljoen. Dit maakt de gevonden oplossing tevens de minst kost-

bare van alle door WSG verkende oplossingsmodellen, waaronder zelfstandig doorgaan en ver-

koop van de gehele portefeuille aan een belegger.  

 

Het afwikkelen van de rente- en aflossingsverplichtingen van deze achterblijvende portefeuille 

vormt het sluitstuk van de sanering. Hierbij speelt dat het afkopen van de leningen alleen tegen 

zeer hoge kosten kan plaatsvinden omdat de gemiddelde contractrente met 4,5% een stuk hoger 

ligt dan de huidige zeer lage rente, in combinatie met de lange gemiddelde looptijd van de lenin-

gen. Dat komt tot uitdrukking in de marktwaarde van de af te wikkelen leningen, die op basis van 

de actuele rentecurve, eind 2017 € 581 miljoen zal bedragen.  

 

Het aanvullende saneringsplan van WSG maakt het mogelijk dat het WSW in haar rol van sa-

neerder de komende periode samen met de sector, de banken en WSW borger een oplossing 

vindt voor een efficiënte, verstandige afwikkeling van deze leningportefeuille, zodat de uiteinde-

lijke saneringskosten voor de sector als geheel mogelijk verder kunnen worden beperkt.  
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Figuur 2: schematische weergave sanering WSG 

 

 

 

Daarbij spant WSG zich ook in om de verantwoordelijken voor de financiële problemen van WSG 

hierop aan te spreken. Onderdeel van een duurzame oplossing is dat in dit verband lopende 

juridische zaken correct worden afgehandeld. Hierover worden afspraken gemaakt met het mi-

nisterie van BZK. 

 

Met dit plan houdt de werkorganisatie van WSG na een aantal zeer intensieve jaren op te be-

staan. Er is door een ieder heel hard gewerkt om WSG ondanks alle financiële beperkingen van-

wege haar saneringsstatus en externe druk, te laten functioneren als de lokale corporatie van 

Geertruidenberg en de regionale specialist in zorgvastgoed. Tegelijkertijd vroegen de sanerings-

maatregelen voortvloeiend uit het eerste saneringsbesluit, maximale aandacht om het huis op 

orde te krijgen. Deze inzet stelt WSG nu in staat om te komen tot een duurzame, maar ook een 

finale oplossing voor WSG.  

 

Voor de medewerkers komt met de voorgestelde oplossing, een einde aan hun werkzaamheden 

en breekt een periode van onzekerheid aan. Met hen is een sociaal plan overeengekomen dat 



 

4 Aanvullende subsidieaanvraag WSG 

past bij de situatie waarin WSG verkeert. Het plan is er op gericht om de medewerkers te behou-

den tot het moment van overdracht van het vastgoed en om hen tegelijkertijd zo goed mogelijk te 

ondersteunen bij het tijdig vinden van een nieuwe werkkring. Het is passend om deze samenvat-

tende inleiding af te sluiten met een dankwoord aan hen voor de ongelooflijke inzet en betrokken-

heid die zij hebben getoond om WSG, ondanks alles, de sociale verhuurder van onze primaire 

doelgroep te laten zijn.  

 

NOODZAKELIJKE AANVULLENDE SANERINGSBIJDRAGE 

Om de saneringsmaatregelen te kunnen treffen die nodig zijn voor de duurzame oplossing voor 

WSG zoals hierboven beschreven, verzoekt WSG overeenkomstig het in 2013 genomen sane-

ringsbesluit nr. 81, om een aanvullende bijdrage van € 729 miljoen, conform de voorschriften 

(format saneringsaanvraag WSW) gebaseerd op het tegenvallersscenario, daarbij rekening hou-

dend met het effect van 1% rentedaling (van € 101 miljoen). WSG zet zich maximaal in om het 

basisscenario te realiseren waarvan de raming van de saneringssubsidie € 553 miljoen is.  

 

In het vervolg van dit document wordt de achtergrond en de onderbouwing van deze aanvullende 

saneringsbijdrage nader toegelicht. Daarbij wordt regelmatig verwezen naar het separaat bijge-

voegde aanvullende saneringsplan ‘Een duurzame oplossing voor WSG en haar huurders vanuit 

de sector’ van 26 november 201,) waarin de gedetailleerde financiële onderbouwing en uitwerking 

van de voorgestelde oplossing is opgenomen. Uit deze aanvraag en het plan zal blijken dat en 

hoe WSG alle maatregelen zal nemen die de saneringssteun tot een minimum beperken, gege-

ven de noodzakelijke voortzetting van de DAEB-activiteiten en de eventueel verplichte afbouw 

van de niet-DAEB activiteiten.  

 

KADERS VOOR DE AANVRAAG VOOR SANERINGSSTEUN 

De aanvraag voor saneringssteun is gebonden aan een wettelijke aantal regels of anderzijds 

elders vastgelegde (beleids)regels. WSG heeft met de saneerder overleg gevoerd over deze re-

gels en de toepassing daarvan door de saneerder. Op basis daarvan zijn onderstaande voor-

schriften leidend geweest bij het opstellen van deze aanvullende subsidieaanvraag.  

 

Deze aanvraag: 

1. gaat uit van een oplossing voor WSG die uiterlijk 31 december 2022, in casu 10 jaar na de 

peildatum van het saneringsbesluit nr. 81, kan worden geëffectueerd; 

2. stelt de noodzakelijke DAEB activiteiten van WSG veilig, op basis van zienswijzen van de 

gemeenten waar WSG bezit heeft; 

3. is gebaseerd op het tegenvallerscenario behorende bij het onderliggende voorkeursmodel; 

4. is gebaseerd op een oplossing die de benodigde saneringssteun tot het minimum beperkt; 

5. gaat uit van de actuele rentecurve en is niet gebaseerd op een eigen visie op de renteontwik-

keling (geen rentevisie); 

6. is gebaseerd op een oplossing die voor wat betreft de benodigde subsidie rekening houdt 

met het beschikbare vermogen in het saneringsfonds en de mogelijkheden om dit vermogen 

tijdig aan te vullen. 

 

De voorgestelde oplossing is op ieder van deze randvoorwaarden vergeleken met de 2 alterna-

tieve oplossingsmodellen, te weten Zelfstandig doorgaan en de zogenaamde Beleggersvariant 

waarin WSG haar bezit tegen marktwaarde overdraagt aan een of meerdere geïnteresseerde 
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partijen. WSG concludeert dat het Puzzelmodel in alle opzichten het te prefereren model is voor 

een duurzame sanering van de financiële problemen van WSG.  

 

NOODZAKELIJKE RANDVOORWAARDELIJKE MAATREGELEN 

Naast de aanvullende subsidieaanvraag gaat deze aanvraag ook in op een aantal randvoorwaar-

den dat ingevuld moet worden om tot een volledige afwikkeling te komen van de sanering. Dit 

betreft in het bijzonder: 

1. Overname bestuursaansprakelijkheidsprocedures tegen oud-bestuurder en oud-RvT-leden. 

2. Oprichting van een nieuwe entiteit door WSW waar de overblijvende leningen in onderge-

bracht worden, alsmede een uitwerking van het beleid van deze entiteit om tot aflossing van 

de leningen te komen. 

3. Vrijwaring regiocorporaties voor onder andere onbekende claims conform de gemaakte af-

spraken in de met hen gesloten intentieovereenkomsten en het in de bijlage opgenomen 

voorstel tot vrijwaring. 

4. Decharge en vrijwaring huidige bestuurder en leden RvC voor bestuursaansprakelijkheids-

claims conform het daartoe opgestelde vrijwaringscontract. 

5. Ontheffing van de markttoets door Aw. 

6. Goedkeuring juridische splitsing door de minister.  

7. De huidige achtergestelde lening van het WSW van € 117,8 miljoen dient omgezet te worden 

in een gift. 

 

LEESWIJZER 

Deze saneringsaanvraag start in hoofdstuk 1 met een beknopte beschrijving van haar achter-

grond. Aan de orde komen de oorsprong van de problematiek, de interventies die de extern toe-

zichthouders hebben gepleegd resulterend in Saneringsbesluit 81 van juli 2013 en de maatrege-

len die sindsdien door WSG zijn genomen. 

 

Vervolgens wordt in hoofdzaak 2 nader ingegaan op de omvang van het financieel probleem 

waarvoor overeenkomstig het Saneringsbesluit een oplossing is gezocht. In dit hoofdstuk wordt 

ook een toelichting gegeven bij de toename van het probleem sinds het Saneringsbesluit.  

 

Een beschrijving van het proces dat heeft geleid tot de gekozen oplossing is het onderwerp van 

hoofdstuk 3. Met achtereenvolgens aandacht voor de ingerichte procesorganisatie, de voorberei-

dende strategische omgevingsanalyse, de introductie van het Puzzelmodel, de organisatie van 

de daarover gevoerde overleggen met de corporaties en de organisatie van de randvoorwaarde-

lijke betrokkenheid van stakeholders zoals de gemeenten en de huurders. 

 

Hoofdstuk 4 gaat in op de financiële uitwerking die WSG samen met de negen regiocorporaties 

heeft gegeven aan het voorgestelde Puzzelmodel. Het geeft inzage in de overeengekomen ver-

deling van de puzzelstukken over de corporaties en hoe zich dat vertaalt in de hoogte van de 

door WSG benodigde aanvullende saneringsbijdrage. Hoofdstuk 4 bevat ook een dubbele finan-

ciële toets op het uitgewerkte model, waarin enerzijds wordt gekeken naar de plausibiliteit van de 

biedingen van de corporaties en anderzijds een vergelijking wordt gemaakt met de alternatieve 

oplossingsmodellen ‘zelfstandig doorgaan’ en ‘Verkoop bezit aan beleggers’. 
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De keuze om het Puzzelmodel vorm te geven via een juridische splitsing en wat dat met zich 

meebrengt, is het onderwerp van hoofdstuk 5. Bijzondere aandacht wordt gegeven aan de op-

richting bij de splitsing van een nieuwe stichting van waaruit de achterblijvende leningen zullen 

worden afgewikkeld. Daarnaast wordt in dit hoofdstuk kort ingegaan op de praktische kant van 

de overdracht van het bezit en op de afbouw van de WSG organisatie die in het plan per 1 april 

2018 ophoudt te bestaan.  

 

Tenslotte bevat hoofdstuk 6 de formele aanvraag voor een aanvullende subsidiebijdrage die no-

dig is om de in deze aanvraag beschreven duurzame oplossing voor WSG en haar huurders 

binnen de kaders van het in 2013 genomen saneringsbesluit vanuit de sector te kunnen realise-

ren. 
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1. HISTORIE: 

onverantwoorde expansiedrift leidt tot grote problemen die WSG 

zelf niet kan oplossen 

Vanaf eind jaren 90 is WSG als gevolg van een zeer intensief investeringsprogramma, waarbij 

WSG zelf optrad als ontwikkelaar, gegroeid van de lokale sociale huisvester van Geertruidenberg 

met 1.500 eenheden tot een vastgoedexploitant in de regio West-Brabant met circa 5.000 een-

heden, waarvan een derde deel zorgeenheden. De ambitie bestond om deze groei voort te zetten, 

waarvoor op opportunistische wijze een zeer omvangrijke grondpositie werd opgebouwd. De ver-

werving van de grondposities en de realisatie van de bouwprojecten werden gefinancierd met 

vreemd vermogen, waarvan de rentelasten niet uit de lopende exploitatie van bestaand vastgoed 

konden worden opgebracht. Nadat eerst de tekorten nog konden worden opgevangen door huur-

woningen te verkopen, moesten later extra leningen worden aangegaan om de tekorten te dek-

ken. Daar kwam bij dat aanzienlijke afboekingen op de opgebouwde grondposities noodzakelijk 

bleken. Het gevolg is dat WSG kampt met een leningenportefeuille die veel te groot is in verhou-

ding tot zowel haar activa als haar activiteiten. Zowel het WSW als het CFV hebben dat rond 

2010 herkend, waarna zij hebben ingegrepen met als belangrijkste uitkomsten de vervanging van 

de gehele topstructuur van WSG en het Saneringsbesluit 81 in juli 2013 door het toenmalige CFV.  

 

 

1.1 WSG in financiële problemen door te snelle groei  

1.1.1 Onderwerp van onderzoek in de Parlementaire enquête woningcorporaties 

WSG geldt als een van de grote incidenten die zich in de jaren 2000 hebben voorgedaan in de 

sector en is daarom uitvoerig betrokken in het onderzoek door de Parlementaire enquêtecommis-

sie Woningcorporaties, die in 2012 door de Tweede Kamer is ingesteld ‘om inzicht te verschaffen 

in de opzet en werking van het stelsel van woningcorporaties om te komen tot waarheidsvinding 

en beoordeling van het stelsel en zo bij te dragen aan ontwikkeling van toekomstig beleid.’2 

 

In haar rapportage geeft de commissie een uitvoerige beschrijving van het ontstaan van de finan-

ciële problemen bij WSG. Onderstaande selectie van passages en tabellen uit de rapportage van 

de commissie geeft een overzicht van de conclusies op basis van de kennis van toen3: 

 

WSG gaat ten onder aan de enorme financieringslasten die gepaard gaan met de aankoop 

van grond. 

De woningstichting Geertruidenberg (WSG) wordt opgericht in 1962. Tot halverwege de jaren ne-

gentig is en blijft het een kleine, vooral lokale corporatie. Zo heeft WSG in het jaar 1995 nog een 

zeer bescheiden omvang. Er werken acht mensen en er zijn 1.088 woningen, 148 parkeerplaatsen 

en één bedrijfspand in beheer. Net als bij veel andere corporaties verandert dat na de brutering. 

De zelfstandigheid leidt tot meer ambitie, meer financiële armslag en een veel breder palet aan 

activiteiten. 

Voor de periode 2000–2005 verschijnt een nieuw beleidsplan met breed geformuleerde ambities. 

Een van de speerpunten van het beleidsplan luidt: «het inspelen op maatschappelijke ontwikkelin-

gen door de verantwoordelijkheid van zorginstellingen voor een goede huisvesting voor haar be-

woners over te nemen door het bouwen, exploiteren en verhuren van een bijzondere woongele-

genheid.» Na de opsomming van de speerpunten en doelen vermeldt het beleidsplan: «Bij deze 

                                                      
2 Kamerstukken II  2014-2015, 33606 , nr. 4 
3 Kamerstukken II  2014-2015, 33606 , nr. 6, p. 172 e.v 
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doelen past een ondernemersgerichte attitude.» De speerpunten en ambities uit de beleidsplannen 

van WSG manifesteren zich in de praktijk vooral op twee onderwerpen: a. zorggerelateerde huis-

vesting en b. grondposities voor de nieuwbouw van woningen. 

WSG vult de doelstelling om de verantwoordelijkheid van zorginstellingen voor huisvesting van be-

woners over te nemen, met verve in. Het lijkt een gat in de markt. Vanaf 2003 groeit het aantal 

woningen met zorgindicatie naar bijna 2.000 verhuurde eenheden in 2011. In dat jaar heeft de 

corporatie bijna net zoveel zorggerelateerde woningen als «gewone» huurwoningen in beheer (in 

totaal dus ruim 4.100 verhuurde eenheden). De woningen met zorgindicatie zijn verspreid over ruim 

40 locaties en gerealiseerd in samenwerking met zorginstellingen of in eigendom van de corporatie 

ontwikkeld. De «gewone huurwoningen» liggen voor het overgrote deel binnen de gemeente Geer-

truidenberg, maar bij de woningen met een zorgindicatie is dat precies andersom. WSG is uitge-

groeid van lokale volkshuisvester tot regionale zorghuisvester. 

 

Om voldoende uitbreidingsmogelijkheden te hebben, koopt WSG veel grond. Vooral in Geertrui-

denberg en omgeving, maar ook op veel andere plaatsen in West-Brabant. In totaal koopt de cor-

poratie 205 hectare aan, waarmee WSG de grootste grondbezitter onder de corporaties is, de ver-

bindingen van corporaties niet meegeteld. 

 

  

 

In de zomer van 2007 breekt de kredietcrisis uit. De jaren daarop komen in het hele land veel 

bouwplannen en -projecten tot stilstand en dalen huizenprijzen gestaag. Zo ook voor WSG. Lang-

zaam maar zeker wordt voor steeds meer betrokkenen duidelijk dat het verdienmodel van WSG 

onhoudbaar is en dat verkeerde keuzes zijn gemaakt. Een financieel drama ontvouwt zich. 

WSG komt in 2010 in grote financiële problemen. Mede door de vastgoedcrisis daalt het bezit, 

vooral de bouwgrond, sterk in waarde en komen geplande en lopende projecten nauwelijks meer 

van de grond. Zo kan het gebeuren dat in 2011 het eigen vermogen slinkt van 68 naar 4 miljoen 

euro, mede omdat de waarde van de grond afgeboekt moet worden Wat echter niet daalt, zijn de 

kosten van de leningen die WSG is aangegaan voor de financiering van al deze grond.  
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VERKENNING LEIDT NIET TOT GEWENSTE RESULTAAT 

Onder dit vernieuwde tijdelijke bestuur stelt WSG vast dat het in het najaar van 2010 opgestelde 

Plan van aanpak niet volledig oplossing kan bieden voor de situatie van WSG. In samenspraak 

met het CFV, het WSW en het ministerie van BZK wordt besloten dat er tot december 2011 wordt 

gewerkt aan een herstelplan, waarin verschillende oplossingsrichtingen worden uitgewerkt, waar-

onder zelfstandig doorgaan, opgaan in een groter verband (fusie) en splitsing. Het WSW is tot 1 

december 2011 bereid om de financiering van tijdelijke liquiditeitstekorten bij WSG te borgen, 

onder de voorwaarde dat voor die tijd een definitieve oplossing wordt gevonden.  

 

Op basis van intensieve gesprekken met meerdere potentiële fusiepartners wordt in het najaar 

van 2011 duidelijk dat de oplossingsrichting ‘zelfstandig doorgaan in afgeslankte vorm’ voor dat 

moment het enige haalbare alternatief is, mits WSG op korte termijn een additioneel krediet ver-

krijgt en haar leningen door het WSW geborgd blijven.  

 

AANWIJZING MINISTER VOOR OPSTELLEN SANERINGSPLAN 

Op 2 december 2011 geeft het WSW aan dat WSG niet meer kredietwaardig is en nog op de-

zelfde dag ontvangt WSG van de Minister de aanwijzing om voor 1 juni 2012 een saneringsplan 

op te stellen en saneringssteun aan te vragen bij het CFV. Tevens stelt de Minister een extern 

toezichthouder aan. Dit alles vormt de formele start van het lopende saneringstraject.  

 

De aanwijzing en opdracht om te komen tot een saneringsplan zijn voor de laatste leden van de 

voormalige RvC reden om terug te treden. In het voorjaar van 2012 wordt de tijdelijke voorzitter 

de vaste voorzitter van de inmiddels geheel vernieuwde huidige Raad van Commissarissen. 

 

1.2.3 2012: Saneringsbesluit 80: CFV kiest voor opheffingsscenario 

SANERINGSPLAN GAAT UIT VAN ZELFSTANDIG DOORGAAN 

Het saneringsplan dat WSG op 31 mei 2012 indient bij het CFV is een uitwerking van de oplos-

singsrichting zelfstandig doorgaan en bevat 7 plannen van aanpak met saneringsmaatregelen. 

Daarnaast bevat het plan een steunaanvraag die de vermogenspositie moet normaliseren zodat 

op termijn een ten behoeve van de volkshuisvestelijke continuïteit noodzakelijke fusie met een of 

meerdere corporaties mogelijk wordt. 

 

Het CFV oordeelde dat de in het plan voorgestelde maatregelen onvoldoende waren gezien de 

ernst van de financiële situatie van WSG en stelde WSG in de gelegenheid om het plan aan te 

scherpen. Dat leidde in augustus 2012 tot een definitief saneringsplan WSG, resulterend in een 

eerste steunaanvraag van € 20 miljoen. 

 

HET CFV BESLUIT TOT SANERING OP BASIS VAN OVERNAME WSG-BEZIT DOOR ANDERE CORPORATIES 

Ondanks de toegevoegde aanscherpingen besluit het CFV op 15 oktober 2012 dat, gelet op de 

sterk verslechterde (negatieve) vermogenspositie, een zelfstandig voortbestaan van WSG geen 

adequate optie is ‘omdat de voorgestelde maatregelen onvoldoende uitzicht bieden op herstel 

van de vermogen- en financieringspositie van WSG’. In plaats daarvan moet ‘op zo kort mogelijke 

termijn gestreefd worden naar overname van de activa en passiva van WSG door andere corpo-

raties’ (besluit nr. 80). Het CFV neemt ziet nauw toe op dit opheffingsscenario en stelt daartoe 

een extern procesmanager aan. 
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In haar reactie hierop stelde WSG, voor het eerst onder het bestuur van de in oktober 2012 be-

noemde en huidige bestuurder van WSG, dat de doelstelling van de sanering is dat er een totaal-

oplossing komt voor de financiële problematiek van WSG met een zo laag mogelijke sanerings-

bijdrage. ‘Verdelen van het bezit en opheffen van WSG is een middel daartoe’. Als alternatieve 

saneringsstrategieën leiden tot een lagere saneringsbijdrage, dan zouden deze serieus overwo-

gen moeten worden. 

 

1.2.4 2013: Herzien saneringsbesluit 81: WSG krijgt tijd 

WSG CREËERT RUIMTE VOOR NADER ONDERZOEK  

Vanuit deze gedachte zijn door WSG enkele alternatieve saneringsstrategieën doorgerekend en 

concludeerden WSG en het CFV in het voorjaar van 2013 dat:  

1. De totale verkoop van alle vastgoed, conform het implementatieplan van het saneringsbesluit 

geforceerd binnen 2 jaren, leidt tot grote verliezen en een saneringsbijdrage in de orde van 

grootte van € 350 mio tot € 550 mio.  

2. De invloed van de leningenportefeuille op de uiteindelijke schade bijzonder groot is. Daar ligt 

de kern van het probleem van WSG.  

3. De schade bij totale verkoop aan corporaties via activa-passiva transacties lager kan zijn, 

maar nog altijd een fors bedrag zal zijn.  

4. Going-concern/doorexploiteren leidt voor de korte termijn tot de laagste schade voor de sec-

tor c.q. saneringsbijdrage.  

 

OP KORTE TERMIJN OPHEFFEN TOCH NIET DE GOEDKOOPSTE OPLOSSING 

In het saneringsoverleg met vertegenwoordigers van het CFV, het WSW en BZK is vervolgens 

bepaald dat het opheffingsscenario van op korte termijn ‘verdelen, overdragen en opheffen van 

WSG’, niet passend is binnen de doelstelling, namelijk het vinden van een totaaloplossing voor 

WSG met zo min mogelijk schade voor de sector. Het bleek noodzakelijk voor de sanering meer 

tijd te nemen. Daaraan lag ten grondslag dat er geen belangstelling was bij de regio-corporaties 

om te fuseren met WSG (al dan niet met saneringssteun), dat WSG haar zaken intern nog niet 

genoeg op orde had om inzicht te kunnen geven in de risico’s in de portefeuille (‘het huis onvol-

doende op orde’) en dat de verwachting was dat het onder tijdsdruk verkopen van grote clusters 

bezit (onder druk en in de tijd van de bouwcrisis) zou leiden tot grote verliezen. Op basis van dit 

gewijzigde uitgangspunt stelt de RvC van WSG het ‘herzien saneringsplan WSG’ vast op basis 

van het scenario waarin WSG haar bedrijfsvoering optimaliseert en niet-DAEB activiteiten ver-

koopt.  

 

HERZIEN SANERINGSBESLUIT 81: WSG KRIJGT 5 JAAR TIJD OM ZICH VOOR TE BEREIDEN OP EEN 

DUURZAME OPLOSSING 

In een tweede saneringsbesluit (besluit nr. 81) heeft het CFV op 24 juli 2013 het herziene sane-

ringsplan goedgekeurd en besloten tot de toekenning van € 117,8 miljoen saneringssteun om 

WSG overeind te houden, in termijnen uit te keren tussen 2013 en 2017, en met de opdracht aan 

WSG zich door de uitvoering van de saneringsmaatregelen te hervormen tot een aantrekkelijke 

fusiepartner voor een kredietwaardige corporatie of met toekenning van een aanvullende bijdrage 

uiterlijk ultimo 2022 aan de WSW normen te voldoen. 
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Of zoals verwoord in punt 18 van de overwegingen bij het besluit:  

 

 

Met het genomen saneringsbesluit geeft het CFV ruimte om de sanering van WSG vorm te geven 

in twee opeenvolgende saneringsperioden van elk maximaal 5 jaar. 

I. De eerste periode is bedoeld om: 

- via de uitvoering van gerichte saneringsmaatregelen te werken aan: een verbe-

terde uitgangspositie voor een totaaloplossing (“huis op orde”) en  

- te komen tot een plan om deze duurzame oplossing te effectueren, inclusief een 

raming van de daarvoor benodigde saneringssteun.  

 

In het saneringsbesluit is opgenomen dat de eerste saneringsperiode eindigt op 1 juli 2018. 

II. De tweede periode is bedoeld om de maatregelen te treffen die nodig zijn voor het 

uiterlijk op 31 december 2022 effectueren van de voorgestelde, door het CFV geac-

cordeerde totaaloplossing. 

 

Ook het WSW stemt in met continuering van de borging op basis van deze samenhangende 

fasering.  

 

 

1.3 Fase 1 van de sanering 

1.3.1 Het huis op orde 

DE WERKORGANISATIE WSG 

In de eerste fase van de sanering was voor WSG het motto dat de sector er op mag vertrouwen 

dat WSG de financiële saneringsafspraken nakomt, en de huurders er op mogen vertrouwen dat 

WSG haar verantwoordelijkheid als sociale volkshuisvester blijven nemen. Dit kreeg zijn weerslag 

in de werkorganisatie, waarvoor drie basisprincipes werden benoemd: 

1. Stringente financiële sturing, risicobeheersing en datamanagement; 

2. Slank, flexibel en deskundig. Dit uit zich in de aanwezigheid van een vaste kern van professi-

onals die waar nodig wordt ondersteund door externe professionals; 

3. In verbinding met de mensen om ons heen. Dit principe is voor WSG aanleiding geweest om 

in het najaar van 2013 in verschillende regiobijeenkomsten in heel Nederland uitleg te geven aan 

corporatiebestuurders en zijn voor huurders frequente nieuwsbrieven en bijeenkomsten georga-

niseerd. 

 

Hiermee is WSG er in geslaagd om zowel voor de saneerder als voor haar stakeholders de relatie 

te behouden. De in het voorjaar verrichte visitatie bevestigt dit beeld, getuige onderstaande, con-

cluderende passage uit het visitatierapport4. 

 

                                                      

4 Recensie Visitatie WSG, https://www.visitaties.nl/visitatierapporten/stichting-wsg-geertruidenberg 
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De combinatie van de intensiteit van de sanering, de toenemende beleidsmatige spanning die 

daaruit voorkomt en de wetenschap dat er een reële kans bestaat dat WSG binnen afzienbare 

tijd zal ophouden te bestaan, maakt de organisatie echter onvermijdelijk broos en kwetsbaar.  

 

2013- 2015: WSG ORGANISATIE OP VELE FRONTEN VERBETERD 

Vanuit bovengenoemde principes heeft WSG gedurende de eerste fase van de sanering een 

forse ontwikkeling doorgemaakt die is aangezet met het Ondernemingsplan uit 2014: 

 

- Voor een kleine organisatie als WSG is het belangrijk om samen te werken. In contact met 

huurders, stakeholder en leveranciers werden beschadigde verhoudingen en vertrouwen her-

steld. 

 

- De huurders van WSG moesten, ondanks de focus op financieel herstel, weer centraal komen 

te staan. De organisatie van WSG is daarom verder geprofessionaliseerd, met een heldere 

klantvisie op dienstverlening.  

 

- Het gebrek aan een meerjarenonderhoudsplanning en een reactief onderhoudsbeleid, vorm-

den een groot risico en gaven veel ongenoegen. Via een inventarisatie van het vastgoed 

(deels quick scan) is grip gekomen op de kosten en de staat van het onderhoud. 

 

- Het zorgvastgoed (30% van de verhuureenheden) zorgt bij WSG voor een groot deel (50%) 

van de inkomsten. De contracten daarentegen zijn risicovol en gevoelig voor stelselwijzigin-

gen (NHC). 
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- WSG zet in op risicobeheersing; er komt een professioneel zorgteam. Afgelopen jaren zijn 

alle contracten aangepast, demarcaties herzien en afspraken met zorginstellingen helder 

vastgelegd.  

 

- Contracten van het bedrijfsmatig en maatschappelijk onroerend goed zijn, waar mogelijk, 

aangepast naar reguliere contracten op basis van het ROZ-model en qua looptijd verlengd.  

 

- Een belangrijk thema in het Ondernemingsplan is vastgoedsturing. Deze krijgt vorm in een 

gedegen portefeuillestrategie. Zo worden huurstromen geoptimaliseerd en uitgaven gekana-

liseerd. 

 

- Om (financiële) sturing en beheersing te waarborgen worden processen herijkt, beschreven 

en gemonitord. De basis van de bedrijfsvoering wordt op orde gebracht door ook systemen 

beter in te richten en te benutten. 

 

1.3.2 Uitvoering saneringsmaatregelen 

AFSPRAKEN IN SANERINGSBESLUIT LEIDEND 

De in het saneringsbesluit toegezegde saneringsbijdrage is verstrekt met de overweging dat het 

saneringsplan van WSG er in voorziet dat in de eerste saneringsperiode tot 1 juli 2018 de vol-

gende saneringsmaatregelen worden uitgevoerd: 

1. afstoten van de grondposities in vijf jaar; 

2. verkoop voorraad koopwoningen in vijf jaar op basis van de marktwaarde; 

3. uitponden van een deel van de bestaande huurwoningen: oplopend aantal jaarlijks 10, 15, 

20, 25, 30 woningen gedurende de saneringsperiode; 

4. verkoop van niet-DAEB-bedrijfsonroerend goed in vijf jaar tegen marktwaarde; 

5. verkoop van niet-DAEB-woningen in vijf jaar tegen marktwaarde; 

6. doorexploiteren van DAEB-bedrijfsonroerend goed; 

7. de onderhoudsraming is conform de begroting 2013 en de bijbehorende meerjarenonder-

houdsbegroting; 

8. renovatiecomplexen zijn ingerekend op basis van € 20.000,- per vhe voor groot onderhoud; 

9. verhogen van de huren tot 90% van de maximaal redelijke huurprijs, waarbij geldt dat DAEB-

woningen in de DAEB-categorie blijven; 

10. geen vervroegde aflossing van leningen: inrekening aflossing conform leningovereenkom-

sten.  

 

EXTERNE ONTWIKKELINGEN EN NIEUWE INZICHTEN BEÏNVLOEDEN VOORTGANG 

Op ieder van deze maatregelen heeft WSG een forse inspanning geleverd. De voortgang werd 

echter sterk beïnvloed doordat de context waarbinnen de maatregelen werden getroffen door 

externe ontwikkelingen en verbeterde inzichten complexer bleek dan aanvankelijk werd aange-

nomen. Vier hoofdthema’s speelden daarin een grote rol: 

 

- Woningwet:  

sinds 1 juli 2015 is de nieuwe woningwet van kracht. Ingrijpend zijn het passend toewijzen en 

het huurbeleid. Om voldoende woningen beschikbaar te houden voor de doelgroep zijn in 

Geertruidenberg minimaal 960 woningen nodig. Uitvoering van het saneringsplan zou leiden 
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tot een fors tekort van betaalbare woningen voor de doelgroep, waardoor bijstelling van de 

verkoopvijver en het huurbeleid is doorgevoerd. 

 

- Wet langdurige zorg, WMO en participatiewet:  

Een groot deel van het bezit van WSG is zorgvastgoed. De wetgeving leidt er toe dat een 

deel van de woningen niet langer ‘intramuraal’ verhuurd wordt, maar via scheiden van wonen 

en zorg. Met name de doelgroep met een zorgindicatie ZZP 1 t/m 3 en deels ZZP 4 kan niet 

langer een beroep doen op een zorgbudget incl. huisvesting. De huurinkomsten van de zorg-

portefeuille zijn daarom naar beneden bijgesteld. Voor deze portefeuille zijn de risico’s in 

beeld gebracht waarop eveneens de waardering is afgestemd. 

 

- Conditiemeting bezit:  

WSG beschikte in 2013 niet over een meerjarenonderhoudsplanning voor het bezit.. Op basis 

van een quick scan heeft een conditiemeting plaatsgevonden, alle installaties zijn in beeld 

gebracht en het contractonderhoud is opnieuw aanbesteed. Het resultaat is inzicht in de toe-

komstige onderhoudsverplichtingen, verwerkt in een meerjarenonderhoudsplanning en -be-

groting op basis van niveau ’instandhouding huidige kwaliteit’. Ten opzichte van de aannames 

in 2013 betekent een kostenstijging van minimaal 25%.  

 

- Portefeuillestrategie:  

Er is een portefeuillestrategie ontwikkeld en er is een hold/sell analyse uitgevoerd. Kern daar-

van is dat WSG in Geertruidenberg dé corporatie is en dat WSG daar voldoende woningen 

voor de doelgroep beschikbaar moet houden. Daarbuiten kiest WSG voor een marktconform 

huurbeleid. De hold/sell analyse geeft inzicht in het rendement per complex en geeft daardoor 

inzicht t.b.v. sturing op de portefeuille.  

 

Vanwege bovengenoemde ontwikkelingen heeft WSG met instemming van de saneerder beslo-

ten de aan de maatregelen gekoppelde realisatiedoelstellingen in de geest van het saneringsbe-

sluit bij te stellen aan de veranderde context.  

Conform het saneringsbesluit rapporteert WSG per kwartaal over de voortgang en uitvoering van 

de saneringsmaatregelen. Conform het plan heeft periodiek overleg plaatsgevonden met het CFV 

en vanaf juli 2015 met het WSW, die de rol van uitvoerder van de sanering van het CFV heeft 

overgenomen. Met Aw vond eveneens periodiek overleg plaats vanwege bijzonder toezicht en 

vanwege de vele vergunningen die moeten worden verleend voor de uitvoering van de maatre-

gelen. 

 

 

1.4 2016: Klaar voor fase 2: een duurzame lange termijnoplossing voor 

WSG 

Zowel WSG als WSW zijn tot de conclusie gekomen dat begin 2016, passend binnen het kader 

van het saneringsbesluit, de stap gezet moet worden om tot een duurzame oplossing te komen 

voor de problematiek van WSG. In overleg is besloten een proces in te richten dat op gestructu-

reerde wijze toewerkt naar een oplossingsrichting voor de financiële problemen van WSG, een 

aanvullende subsidieaanvraag met bijbehorend saneringsplan en een plan om de uitgewerkte 

oplossing te realiseren. Nadrukkelijk is daarbij verzocht om de mogelijkheid tot fusie te onder-

zoeken.  
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Figuur 4: schematische weergave planning eerste fase sanering WSG 
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2. DE OPGAVE: 

een immens financieel probleem voor de sector 

De rentelasten van de leningen die in het verleden zijn aangetrokken om ontwikkelposities te 

financieren, hangen al jaren als een molensteen om de nek van WSG. En omdat de posities ook 

nog veel minder waard bleken, is er voor WSG ondanks de genomen saneringsmaatregelen geen 

uitzicht op herstel op eigen kracht. Alleen een scenario waarin de schuld van WSG met hulp van 

de sector wordt teruggebracht tot wat haar vastgoedportefeuille kan dragen, biedt uitzicht op de 

continuïteit van de noodzakelijke volkshuisvestelijke activiteiten. Een scenario dat bij de huidige 

marktrente alleen kan worden gerealiseerd tegen zeer hoge kosten.  

 

2.1 Vast in een moeras van leningen  

2.1.1 Onverantwoorde expansiedrift WSG 

De kern van het huidige financiële probleem ligt, zoals in het voorgaande hoofdstuk beschreven, 

in de onverantwoorde expansiedrift van WSG in het vorige decennium, omdat: 

- achteraf is gebleken dat de aangekochte posities minder waard bleken dan de verkrijgings-

prijs, waardoor grote afwaarderingen noodzakelijk bleken. In de periode 2010-2013 heeft 

WSG daarom in totaal € 105 miljoen afgewaardeerd. 

- de verworven posities geheel zijn gefinancierd met vreemd vermogen. Omdat deze posities 

zelf niet direct opbrengsten genereren (voorraad), moesten de renteverplichtingen worden 

opgebracht door exploitatie- en verkoopresultaten in de bestaande woningportefeuille. De 

omvang van de bestaande portefeuille liet dat echter niet toe, waardoor in rap tempo grote 

tekorten ontstonden. Onderstaande figuur geeft dat grafisch weer. 

 

2.1.2 Rente kan niet door reguliere activiteiten worden opgebracht  

Figuur 5: situatie actief en passief vastgoed met ICR 

 

In de figuur tonen de staven de verhouding tussen het actieve en het passieve deel van het bezit 

in een bepaald jaar. De figuur laat zien dat de ICR excl. verkoop afneemt, naarmate de omvang 

van het passieve bezit relatief groter wordt. Was in 2000 het actieve bezit (vastgoed in exploitatie) 

acht keer zo omvangrijk als het passieve bezit, in 2005 was dat nog maar anderhalf keer zo 

omvangrijk. Na 2005 nam de relatieve omvang van het actieve bezit als gevolg van enkele grote 
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opleveringen weer toe, waardoor de ingezette daling van de ICR werd getemperd. Tot een op-

waartse ontwikkeling tot boven de 1 kwam het niet, met name omdat de financiering van de 

grondposities de kasstroom ontwikkeling onder druk bleef zetten. 

 

De gevolgen van de overfinanciering bepalen tot op de dag van vandaag de financiële positie van 

WSG. Ultimo 2016 bedragen de leningen nog € 677 miljoen, terwijl de toekomstige verdiencapa-

citeit van de activa (de bedrijfswaarde) € 399 miljoen zal bedragen.  

De marktwaarde van de activa is met € 480 miljoen hoger, maar nog veel lager dan de leningen.  

 

Met deze waarden had WSG ultimo 2016 een negatief eigen vermogen van € 274 miljoen en de 

verwachting is dat het vermogen de komende jaren verder zal blijven dalen omdat de rentever-

plichtingen niet uit lopende inkomsten kunnen worden gefinancierd.  

De prognose van het exploitatietekort voor 2017 is bijna € 10 miljoen, het tekort aan liquide mid-

delen is vanwege verkoopopbrengsten lager en bedraagt bijna € 6 miljoen. Onderstaande figuren 

illustreren deze problematiek. 

 

Figuur 6: overzicht exploitatie 2017 

   

 

 

 

2.1.1 WSG kan aan geen enkele financiële norm van het WSW voldoen 

Als gevolg hiervan kan WSG aan geen enkele norm van het WSW voldoen. Daarbij laat het ver-

loop van de ratio’s de afgelopen jaren zien dat de financiële situatie van WSG vanwege de om-

vang van de rentelasten (€ 30 miljoen per jaar) verder verslechtert.  
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De grafiek laat zeer globaal zien waar de wijzigingen t.o.v. de saneringsbijdrage 2013 aan gere-

lateerd zijn, zodoende zijn de verschillende effecten niet volledig gekwantificeerd. 

 

Deze orde van grootte van de benodigde saneringssteun, toe te kennen door het WSW als sa-

neerder, maar op te brengen door de sector, vormde de basis voor het zoekproces naar een 

duurzame oplossing voor WSG en de aanvraag van de daarvoor benodigde saneringssteun.  

 

 

2.3 Kaders voor de aanvraag voor saneringssteun 

De aanvraag voor saneringssteun is gebonden aan een aantal regels in de wet of anderzijds 

vastgelegde voorschriften. WSG heeft met de saneerder overleg gevoerd over deze regels en de 

interpretatie van deze regels door de saneerder. Op basis daarvan zijn onderstaande regels lei-

dend geweest bij het opstellen van deze aanvullende subsidieaanvraag:  

 

1. Een oplossing die uiterlijk 31 december 2022, in casu 10 jaar na de peildatum van het sane-

ringsbesluit nr. 81, kan worden geëffectueerd; 

2. Een volkshuisvestelijke oplossing die de noodzakelijke DAEB activiteiten van WSG veiligstelt, 

op basis van zienswijzen van de gemeenten waar WSG bezit heeft; 

3. Bij de aanvraag voor aanvullende saneringssteun op basis van het voorkeursscenario moet 

de hoogte van de subsidieaanvraag gebaseerd zijn op het tegenvallerscenario dat bij dit voor-

keursscenario hoort; 

4. Een oplossing die de benodigde saneringssteun tot het minimum beperkt; 

5. Een neutrale oplossing die uitgaat van de actuele rentecurve en niet gebaseerd is op een 

eigen visie op de renteontwikkeling (rentevisie); 

6. Een oplossing die past binnen het uitgangspunt dat alleen saneringssteun ingezet kan wor-

den voor zover er beschikbaar vermogen is in het saneringsfonds;  
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3. HET PROCES:  

de weg naar een oplossing voor WSG 

WSG heeft in goede en continue afstemming met WSW (zowel in haar rol als borger als in haar 

rol als saneerder) een proces ingericht, gericht op het vinden en voorbereiden van een binnen de 

saneringsperiode te realiseren oplossing voor WSG, die voldoet aan de randvoorwaarden die de 

wet en het WSW daar aan stelt. Hierbinnen is gekozen voor een aanpak die er voor heeft gezorgd 

dat alle beslissingen uitlegbaar en gedocumenteerd zijn. Ook de Aw is vanaf het begin van 2016 

nauw betrokken bij de zoektocht naar een duurzame oplossing. Namens de sector heeft een door 

Aedes benoemde adviescommissie het proces vanaf september 2016 van dichtbij gevolgd. Medio 

2016 bleek het in eerste instantie geprefereerde scenario van een juridische fusie met 1 corpora-

tie niet haalbaar. Uiteindelijk is de oplossing gevonden in het zogenaamde Puzzelmodel, waarbij 

het WSG-bezit begin 2018 opgaat in 9 regiocorporaties en de overfinanciering vanuit een aparte 

stichting door het WSW (in afstemming met de banken en de sector) binnen 5 jaar kan worden 

afgewikkeld. 

 

 

3.1 Procesorganisatie in goede afstemming met het WSW 

3.1.1 Taskforce Duurzame oplossing WSG 

In het voorjaar van 2016 heeft WSG in overleg met het WSW besloten dat het tijd was om toe te 

werken naar een duurzame, definitieve oplossing voor WSG. Daarvoor werd de Taskforce DUO 

ingesteld, bestaande uit de bestuurder van WSG en de op voordacht van het WSW, door WSG 

aangestelde externe procesbegeleider. Gezamenlijk en elk afzonderlijk zijn zij verantwoordelijk 

voor het behalen van de beoogde doelen en de zorg voor alle werkzaamheden en activiteiten die 

daarvoor nodig zijn. Primair richten zij zich op de uitwerking van het herstructureringsplan en de 

implementatie van de voorkeursoptie die uit het herstructureringsplan wordt gekozen. Daarbij be-

stuurt de bestuurder en heeft zij de eindverantwoordelijkheid voor de regie op het geheel. De 

focus van de bestuurder ligt ook op de aansturing van WSG, onder andere om de vereiste infor-

matie op te leveren die nodig is tijdens het proces en om invulling te geven aan verplichtingen ten 

aanzien van stakeholders (m.n. gemeente, Huurdersvereniging, OR en Aedes). De focus van de 

procesmanager ligt op het inrichten van het proces, het voorzitten van externe overleggen en al 

datgene dat nodig is om volledig inzicht te kunnen geven in de mogelijke alternatieven en de 

haalbaarheid daarvan. Gezamenlijk treden zij op als onderhandelaar met externe partijen en be-

waken zij de voortgang van het proces. In onderling overleg maken zij waar nodig of wenselijk 

onderlinge afspraken over de te verrichten werkzaamheden.  

 

De leden van de taskforce rapporteren gezamenlijk over de voortgang van de werkzaamheden 

aan de Raad van Commissarissen en aan het WSW. Hierbij is een aantal vaste overleggen inge-

richt. In het bijzonder is daarbij ook aandacht gegeven aan het gegeven dat WSW zowel de rol 

van borger heeft als die van saneerder.  

 

HERSTRUCTURERINGSOVERLEG WSW - WSG  

Het herstructureringsoverleg, waaraan wordt deelgenomen door de taskforce DUO en WSW als 

borger (de manager accounts en de accountmanager-WSG van de afdeling bijzonder beheer van 

WSW), ziet toe op de voortgang van het proces, bespreekt het verloop van het proces en de 
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stappen die genomen worden en bespreekt keuzes ter voorbereiding van de besluitvorming door 

c.q. goedkeuring van hetzij de RvC van WSG hetzij het bestuur van WSW. Het herstructurerings-

overleg vindt circa 1 keer per maand plaats. 

 

MONITOROVERLEG WSG  

Met de Autoriteit woningcorporaties (Aw) vindt sinds begin 2016 regelmatig (circa eens per 6 à 8 

weken) formeel overleg plaats in het Monitoroverleg (WSG, WSW-borg en Aw). In dit overleg is 

steeds de voortgang besproken van de omgevingsanalyse, de scenario’s en de voor- en nadelen 

van ieder scenario, de doorrekeningen en de impact op de hoogte van de te verstrekken bijdrage. 

Belangrijk specifiek aspect zijn de procedurele randvoorwaarden waaraan voldaan moet worden 

(zoals het scheidingsvoorstel, de markttoets, het splitsingsvoorstel en de vereiste zienswijzen van 

derden). Ook de voorwaarden waaronder de regiocorporaties bereid zijn mee te werken aan de 

duurzame oplossing voor WSG zijn aan de orde geweest. 

 

BESTUURLIJK OVERLEG WSW-WSG 

Met het bestuur van WSW (tevens in de rol als saneerder), de voorzitter en een lid van de RvC 

van WSG, WSW-borger en de taskforce DUO is periodiek overleg geweest. Onderwerpen in dit 

overleg zijn de algehele voortgang, randvoorwaardelijke onderwerpen en aspecten zoals de lo-

pende procedures betreffende voormalige bestuurder en RvT.  

 

AEDES ADVIESCOMMISSIE 

In goed overleg met WSW heeft WSG in het voorjaar van 2016 een verzoek ingediend bij Aedes 

voor de instelling van een Adviesraad conform par. 5.6 van de Governancecode Woningcorpora-

ties 2015. De primaire taak van een adviescommissie conform de code is het uitbrengen van een 

advies aan het bestuur over de saneringsaanvraag. Op basis van het verzoek van WSG is de 

Adviescommissie gevraagd al in een vroeg stadium mee te kijken en WSG te adviseren over de 

oplossingsrichting voor realisatie van een duurzame oplossing voor WSG (met behoud van mini-

maal noodzakelijk DAEB) tegen zo laag mogelijke bijdrage voor de sector én over het uiteindelijke 

saneringsplan. Daarmee gaat de taak wat verder dan art. 5.6 voorschrijft. Over de kandidaten 

van Aedes vond afstemming plaats met WSW en WSG. WSG heeft de Adviescommissie tussen-

tijds meerdere malen gerapporteerd over de voortgang en alle informatie en onderbouwing aan-

geleverd waar om gevraagd werd. De Adviesraad heeft Finance Ideas ingehuurd om te adviseren 

over de strategische omgevingsanalyse en de aanpak bij het Puzzelmodel. Op basis van de sce-

nario analyse heeft de adviesraad tussentijds gerapporteerd aan het bestuur van Aedes over haar 

bevindingen uit deze scenario analyse. WSG heeft inzage gekregen in de concept rapportage. 

Het contact met de commissie en haar adviezen en bevindingen heeft WSG als zeer waardevol 

ervaren bij de uitwerking van de voorliggende oplossing. 

 

 

3.2 Stap 1: Verkenning  

3.2.1 Strategische omgevingsanalyse 

De route naar een duurzame oplossing startte met de uitvoering van een strategische omgevings-

analyse begin 2016. Deze analyse, waarbij WSG zich heeft laten ondersteunen door  

was gericht op het verkrijgen van inzicht in: 
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a. De orde van grootte van de financiële opgave; 

b. De opbouw en de prestaties van organisatie en de huidige vastgoedportefeuille; 

c. Mogelijke oplossingsrichtingen voor een duurzame oplossing voor WSG; 

d. Beoordelingscriteria aan de hand waarvan alternatieve oplossingsrichtingen tegen elkaar 

kunnen worden afgewogen; 

e. Potentiele partners waarmee de oplossing kan worden gerealiseerd. 

 

STERKE EN ZWAKKE PUNTEN VAN WSG IN BEELD 

De onder b. genoemde analyse van WSG is samengevat in onderstaande figuur.  

 

 

       Figuur 10: sterke-zwakte analyse WSG begin 2016 

 

Voor het vervolg van de strategische omgevingsanalyse is het uitgangspunt dat de beste, minst 

dure oplossing voor WSG de sterktes en kansen optimaal zal benutten en de zwaktes en bedrei-

gingen zoveel mogelijk kan opvangen.  

 

VIER POTENTIELE OPLOSSINGSRICHTINGEN 

WSG onderscheidde in dit stadium vier hoofd-oplossingsrichtingen: 

 

Fuseren - WSG gaat onder algemene titel op in een andere corporatie. Ter compensatie van het 

bij WSG bestaande vermogenstekort ontvangt de overnemende corporatie van de saneerder een 

‘overnamesubsidie’ (saneringsbijdrage als vermogenssteun); 

 

Ontmantelen - WSG wordt binnen 2 jaar in delen overgedragen aan de geïnteresseerden die 

bereid zijn de hoogste prijs te betalen, rekening houdende met de verplichting om de noodzake-

lijke DAEB activiteiten te continueren. Een saneringssteun is nodig voor de afwikkeling van de 

totale leningportefeuille; 

 

Afslanken - WSG gaat zelfstandig door als sociale huisvester in Geertruidenberg en verkoopt 

haar andere posities binnen 2 jaar aan de hoogstbiedende geïnteresseerden. Een sanerings-

steun in de vorm van vermogensbijdrage is nodig om WSG weer te laten voldoen aan financiële 

normen en in staat te stellen haar overfinanciering af te wikkelen; 
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Uitstellen - Realisatie door WSG van de op afbouw gerichte lange termijn portefeuillestrategie. 

Continuering van bestaande saneringsrelatie met WSW, waarbij WSG liquiditeitssteun ontvangt 

om aan haar rente- en aflossingsverplichtingen te voldoen. Omdat dit scenario geen eindoplos-

sing biedt voor 31 december 2022, is dit scenario bij de door WSW gestelde kaders geen alter-

natief. 

 

De vier oplossingsrichtingen zijn uitvoerig besproken binnen de RvC van WSG en zijn gedeeld 

met het WSW. 

 

INVENTARISATIE POTENTIËLE SAMENWERKINGSPARTNERS  

In het kader van de omgevingsanalyse is tevens een inventarisatie gemaakt van corporaties die 

mogelijk een bijdrage kunnen leveren aan de realisatie van een van de eerder beschreven sane-

ringsscenario's. 

 

Het eerste selectiecriterium betreft het werkgebied. Corporaties die in de gemeente Geertruiden-

berg of in een buurgemeente actief zijn, zijn geplaatst in de binnenste cirkel van meest voor de 

hand liggende samenwerkingspartners. Hetzelfde geldt voor in zorgvastgoed gespecialiseerde 

corporaties met een landelijk werkgebied. Het tweede criterium betreft de financiële draagkracht 

van de corporatie. 

 

Op basis van deze inventarisatie en een eerste bestuurlijke inschatting zijn acht corporaties ge-

selecteerd als meest kansrijke samenwerkingspartners. Van deze geselecteerden is een profiel-

schets gemaakt die als input is gebruikt voor de inschatting van mogelijke risico’s en impulsen 

voor een succesvolle fusie of overname van bezit. 

 

3.2.2 Fusie in alle opzichten het te prefereren scenario 

Mede aan de hand van het in de analyse opgestelde toetsingskader hebben zowel WSG zelf als 

het WSW geconcludeerd dat de oplossingsrichting ‘Fuseren’ het meest geschikt lijkt om met be-

houd van DAEB-activiteiten tegen zo laag mogelijke kosten voor de sector een finale, toekomst-

bestendige oplossing voor WSG te vinden. In de analyse scoort deze oplossingsrichting goed op 

alle onderdelen van het toetsingskader dat in de analyse vanuit uiteenlopende stakeholders-per-

spectieven is opgesteld: 

 

Benodigde saneringssteun & risico 

Bij fusie met een financieel sterke partner zijn de financiële normen minder knellend omdat de 

corporatie het smaldeel WSG kan compenseren met financiële ruimte in het eigen bezit. Diezelfde 

financiële marge bij de fusiepartner biedt ook een buffer voor eventuele toekomstige tegenvallers. 

 

Continuïteit DAEB & volkshuisvestelijke daadkracht 

Bij fusie wordt de verantwoordelijkheid voor het WSG bezit overgedragen aan een andere corpo-

ratie. Daarmee is verzekerd dat de huurders van WSG een solide sociale verhuurder krijgen met 

mogelijkheden om te investeren in betaalbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid. De gemeente kan 

het WSG bezit blijven betrekken in de prestatie afspraken 
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Proces & organisatie.  

De keuze voor een fusie is goed uitlegbaar en bevat het laagste risico dat de gekozen oplossing 

zal leiden tot de onttrekking van volkshuisvestelijk vermogen uit de sector. Bij juridische fusie 

onder algemene titel gaan ook de medewerkers over naar de fusiecorporatie waardoor ook de 

werkgelegenheid en de over het WSG bezit opgebouwde kennis behouden kan worden. 

 

Bovendien was een van de overwegingen in het saneringsbesluit van juli 2013 dat WSG in de 

eerste fase van de sanering geschikt gemaakt wordt om op te gaan in een kredietwaardige part-

ner. Een fusieonderzoek maakte ook om die reden onderdeel uit van de verkenning naar de 

meest passende duurzame oplossing voor WSG.  

 

3.2.3 Mei-juni 2016:  

Verkennende gesprekken met potentiele fusiepartners verhelderen 

In mei en juni 2016 heeft WSG zeven oriënterende gesprekken gevoerd met potentiele fusiepart-

ners. Het betrof regiocorporaties die voor de huidige activiteiten al betrokkenheid hebben bij (een 

deel van) het werkgebied van WSG. Daarnaast is met drie corporaties met een specialisatie in 

zorgvastgoed gesproken. De gesprekspartners in de laatste categorie gaven direct aan dat fusie 

met een reguliere TI niet past in hun strategie en dat zij evenmin belangstelling hadden voor het 

zorgvastgoed van WSG noch in de vorm van een (deel)fusie, noch in de vorm van een activa 

transactie. Vier regiocorporaties stonden wel open voor een verkenning om via een fusie de ge-

meente Geertruidenberg toe te voegen aan hun werkgebied. Op basis hiervan heeft WSG een 

biedingsproces voorbereid. Tot concrete biedingen op WSG kwam het echter niet, omdat de ge-

ïnteresseerde corporaties de portefeuille en de saneringsopgave bij nader inzien toch als te om-

vangrijk en - door de aard en spreiding - te complex beschouwden om in haar geheel naar zich 

toe halen. Uiteindelijk wilde geen enkele partij participeren in een biedingsproces. Op basis hier-

van heeft WSG in overleg met het WSW geconcludeerd dat fusie met één partij op dat moment 

geen realistisch alternatief is. 

 

Ondanks de aarzeling om als individuele corporatie via een fusie de saneringsopgave volledig 

over te nemen, vonden de regiocorporaties het wel logisch en uitlegbaar dat WSG en het WSW 

nu wensen door te pakken om tot een duurzame oplossing voor WSG te komen. Hoewel men 

zich niet verantwoordelijk voelt voor de ontstane problemen gaven alle corporaties aan dat zij, 

vanuit hun regionale betrokkenheid, wel willen bijdragen aan een oplossing van het probleem. 

Verder bleek uit deze gesprekken dat, naast het financiële probleem er feitelijk ook een probleem 

van regionale spreiding van het vastgoed is. Elke fusie met één partij is een verlegging van dit 

probleem. Alleen in gezamenlijkheid is dit probleem op te lossen. Tevens bleek dat de corporaties 

ook willen meewerken aan een activa-passiva transactie met als vragen hoe het vastgoed te 

waarderen en hoe een compensatie te bepalen voor de hoogrentende leningen. Tenslotte wilde 

men in een dergelijk geval helderheid over de vraag hoe een oplossing langs deze weg geëvalu-

eerd zal worden c.q. op basis van welk referentiekader een oplossing gewogen zal worden.  
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1. De verdeling van de activa over de puzzelstukken. Daarbij is het uitgangspunt dat binnen een 

puzzelstuk alle activa mee over gaan (woningen, zorgvastgoed, BOG en MOG) en dat er voor 

alle puzzelstukken een oplossing moet zijn;  

 

2. Hoe de kasstromen van door de corporaties over te nemen deelportefeuilles worden bepaald, 

waarbij is overeengekomen dat het basisscenario van WSG als referentie dient en dat de 

corporaties de mogelijkheid hebben om met een inhoudelijke motivatie daarvan af te wijken; 

 

3. De wijze waarop wordt bepaald welk deel van de leningportefeuille past bij de overgenomen 

posities, waarbij de regiocorporaties uiteindelijk hebben ingestemd met het door WSG voor-

gestelde principe van de kasstroomneutrale benadering; 

 

4. Hoe bij de effectuering van het Puzzelmodel wordt omgegaan met de wettelijke beperkingen, 

waarbij de door de gemeenten gevraagde DAEB activiteiten als basis gelden.  

 

5. Afstemming externe communicatie en het betrekken van de belangrijkste stakeholders, met 

als centrale boodschap dat de maatschappelijke waarde van deze oplossing voor WSG legi-

timeert dat corporaties bereid zijn enig vastgoed over te nemen dat niet aansluit bij hun stra-

tegische visie en risicoprofiel.  

 

Op 13 februari 2017 concluderen WSG en het WSW dat de gesprekken hebben uitgewezen dat 

het voorgelegde Puzzelmodel haalbaar is en uitzicht biedt op een duurzame oplossing voor WSG 

die voldoet aan de daaraan gestelde eisen. Hiermee was de haalbaarheidsstudie afgerond en 

kon worden begonnen met de volgende fase: het maken van procesafspraken en een planning, 

tot en met 31 december 2017 als beoogde overdrachtsdatum. 

 

 

3.4 Stap 3: Uitwerking Puzzelmodel; van idee naar concrete biedingen 

De periode tussen februari en oktober 2017 is door WSG en de negen corporaties benut om de 

uitvoering van het Puzzelmodel voor te bereiden. Dit proces is ingedeeld in drie fasen die inhou-

delijk in hoofdstuk 4 worden toegelicht. 

 

DIEPTEONDERZOEK KASSTROMEN  

De voorbereidingen komen langzaam op gang en de doorrekeningen vergen veel tijd. Voor spe-

cifiek het zorgvastgoed laten de regiocorporaties een eigen taxatie uitvoeren, waardoor het diep-

teonderzoek meer tijd vergt dan verwacht. In deze fase heeft er op bestuurlijk niveau diverse 

malen overleg plaatsgevonden over de motivatie en redelijkheid van door corporaties opgevoerde 

risico afslagen op de door WSG veronderstelde kasstromen. Het resultaat is dat de negen regio-

corporaties in september een definitieve bieding uitbrengen voor het door hen over te nemen 

bezit en leningen. Ook begin september vindt een bijeenkomst plaats met alle RvC’s om toelich-

ting te geven op de juridische en fiscale aspecten. De voorgenomen datum voor de ondertekening 

van een LOI (intentie-overeenkomst) met elke afzonderlijke corporatie verschuift van begin juli 

2017 naar 11 oktober 2017. 
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BESLUITVORMING OP BASIS VAN SCENARIO ANALYSE 

De maanden juli tot en met september 2017 zijn gebruikt om te komen tot een scenario analyse. 

In deze analyse zijn verschillende scenario’s en modellen doorgerekend en met elkaar vergele-

ken. Dit heeft ertoe geleid dat WSG in oktober 2017 het besluit heeft genomen om de sanerings-

aanvraag te baseren op het Puzzelmodel.  

 

 

3.5 Stap 4: Voorbereiding Effectuering Puzzelmodel 

De uitwerking van de praktische realisatie van het Puzzelmodel is vanaf april 2017 onderwerp 

van analyse en gesprek geweest. In het regio-overleg is besloten een werkgroep Jufi te vormen 

bestaande uit twee leden van het regio-overleg, de taskforce DuO en de bestuurssecretaris van 

WSG. Voor gezamenlijke rekening heeft de werkgroep Jufi externe deskundigheid ingehuurd op 

juridisch-notarieel terrein bij  en op fiscaal terrein bij Belastingadviseurs. 

 

De overdracht van de bezittingen wordt uitgewerkt in een transitieplan. Uitgaande van een sane-

ringsbesluit uiterlijk op 15 januari 2018 zal op 1 maart 2018 de overdracht van alle data aan de 

corporaties plaatsvinden. Daarna worden ook de fysieke dossiers overgedragen en kunnen me-

dewerkers waar nodig ondersteuning bieden. WSG zorgt dat de bedrijfsvoering afgewikkeld wordt 

inclusief een jaarrekening 2017 en eindbalans 2018. Uiterlijk 30 april 2018 houdt WSG op te 

bestaan. 

 

Een nadere toelichting op juridische en operationele realisatie van het Puzzelmodel is het onder-

werp van hoofdstuk 5. 

 

 

3.6 Organisatie van de randvoorwaarden voor een succesvolle reali-

satie van het Puzzelmodel 

Met de voorgestelde oplossing houdt WSG op te bestaan en dat betekent ook dat de lopende 

contracten eindigen of overgaan naar een andere partij. Bij bepaalde contracten is instemming 

van de wederpartij een voorwaarde om de oplossing te kunnen effectueren. In andere gevallen 

is belangrijk om de wederpartij goed te informeren en op onderwerpen overeenstemming te be-

reiken om de overgang efficiënt en effectief te kunnen laten verlopen. 

 

DE HUURDERSVERENIGING KIEST VOOR PUZZELMODEL 

Op 9 november 2017 heeft de huurdersvereniging schriftelijk laten weten dat zij van mening is 

dat in het Puzzelscenario de belangen van de huurders het beste zijn gewaarborgd en daarom 

een positief advies geeft met betrekking tot de sanering in het kader van de Wet overleg huurder 

verhuurder en instemt met de juridische splitsing van WSG in het kader van Art. 53 lid 2 van de 

Woningwet. Het advies is opgenomen in bijlage R. 

 

DE GEMEENTEN GEVEN HUN ZIENSWIJZE OP NOODZAKELIJK DAEB 

WSG is werkzaam in 15 gemeenten. De regiogemeenten zijn op 15 september 2017 per brief 

gevraagd om een zienswijze op het scheidingsvoorstel DAEB/niet-DAEB en om hun zienswijze 

op het minimaal noodzakelijke DAEB in hun gemeente. Daarna hebben wij hen aan de hand van 
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een rapport “Duurzame oplossing WSG, Sanering via splitsing” d.d. 28 september 2017 geïnfor-

meerd en om een zienswijze gevraagd op het splitsingsplan. Met deze brief zijn zij tevens uitge-

nodigd voor overleg over het saneringsplan. Op 3 oktober 2017 heeft dit overleg plaatsgevonden 

met alle bij WSG betrokken gemeenten, met als onderwerp de duurzame oplossing van WSG in 

de vorm van het Puzzelmodel (dus juridische splitsing).  

 

De gemeenten hebben allemaal een positieve zienswijze afgegeven (bijlage N). De gemeente 

Steenbergen heeft telefonisch de zienswijze afgegeven en stuurt de bevestiging eind november 

2017 op. Het verslag van het genoemde overleg alsmede een overzicht van specifieke opmer-

kingen zijn als bijlage M opgenomen. In bijlage L is de presentatie van WSG in die bijeenkomst 

opgenomen.  

 

DE BANKEN BNG EN NWB GEVEN RUIMTE 

In beginsel verlenen de banken medewerking aan overname leningen door de negen corporaties. 

Medewerking van de banken is een randvoorwaarde voor sanering van de overblijvende lening-

portefeuille. Er is een toezegging dat zal worden meegewerkt aan voor de sector goedkope op-

lossingen mits alle leningen worden terugbetaald. Ook is de toezegging aan WSW gedaan dat 

men mee wil werken aan het onderbrengen van leningen in een 9de entiteit mits de borging van 

deze leningen door WSW integraal mee overgaat. Zie verder bijlage U en par. 1.8 van het Aan-

vullend Saneringsplan.  

 

FINANCIËLE BIJDRAGE WSW 

WSG heeft vele malen overlegd met WSW-borger over de problematiek van WSG, zoals is toe-

gelicht in par. 3.1.1. WSW heeft toegezien op de eerste fase van de sanering en constructief 

meegedacht over invulling van de tweede fase. Wij hebben nog geen schriftelijke reactie ontvan-

gen op ons schriftelijke verzoek over de financiële of andere bijdrage die WSW zou kunnen leve-

ren aan de oplossing van de problematiek van WSG. Mondeling heeft WSW aangegeven dat er 

geen financiële bijdrage vanuit de borger is te verwachten. 

 

FISCALE RULING BELASTINGDIENST  

De wijze waarop een oplossing vorm wordt gegeven heeft verscheidene fiscale aspecten.  

Belastingadviseurs heeft namens WSG en de overnemende corporaties, deze aspecten in beeld 

gebracht en is samen met WSG in overleg getreden met de Belastingdienst om zekerheid te 

krijgen (middels een zogenaamde ‘ruling’) over de manier waarop deze aspecten uitwerken op 

de gekozen oplossing. Het al dan niet verstrekken van een ruling door de Belastingdienst, heeft 

invloed op de saneringsbijdrage. De onzekerheden daaromtrent zijn verwerkt in de scenario’s. 

Meer daarover in hoofdstuk 5 van deze aanvraag en in paragraaf 2.8 van het Aanvullend Sane-

ringsplan.  

 

OVERNAME LOPENDE PROCEDURES DOOR MINISTERIE VAN BZK  

WSG is op dit moment verwikkeld in een aantal juridische dossiers. De uitkomsten en kosten 

hiervan zijn onzeker en worden door de overnemende corporaties niet overgenomen. Hier dient 

een oplossing voor gevonden te worden. 
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WSG is procedures opgestart met het oog op aansprakelijkheidstellingen van voormalig bestuur-

ders en commissarissen en overige betrokken partijen. Indien hiertoe aanleiding is kan niet wor-

den uitgesloten dat het aantal juridische dossiers, en daarmee de juridische kosten, verder zullen 

stijgen. Meer hierover leest u in 5.2.7 van deze aanvullende aanvraag. 

 

MEDEWERKERS MOETEN OP ZOEK NAAR ANDER WERK 

WSG zorgt dat de bedrijfsvoering afgewikkeld wordt inclusief een jaarrekening 2017 en eindba-

lans 2018. Uiterlijk 30 april 2018 houdt WSG op te bestaan.  

 

In het Sociaal plan is met deze planning rekening gehouden. Aangezien er geen sprake is ‘van 

overgang van onderneming’ volgens de wettelijke bepalingen, gaan de medewerkers van WSG 

niet mee over naar de corporaties. Overigens gebeurt dit wel via sollicitaties op vacatures. Alle 

medewerkers krijgen begeleiding bij hun zoektocht naar ander werk. 
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4.1.2 De portefeuillestrategie van WSG 

De diversiteit in de portefeuille is aanleiding geweest om met het oog op de saneringsopgave een 

gedifferentieerde strategie te volgen. Samengevat onderscheidt de strategie drie pijlers: 

 

WSG IS DE SOCIALE HUISVESTER VAN GEERTRUIDENBERG 

Geertruidenberg is het kerngebied van WSG. Hier is WSG als lokale sociale volkshuisvester aan-

spreekbaar op het leveren van een zichtbare bijdrage aan de volkshuisvestelijke opgave. Daar-

voor beheert, verhuurt en verkoopt WSG woonvoorzieningen voor huishoudens met een inkomen 

lager dan € 36.165 (prijspeil 2017). Daarnaast worden samen met gemeenten, bewoners en 

maatschappelijke organisaties initiatieven genomen op het gebied van leefbaarheid. De sociale 

huisvester WSG beperkt zich tot de noodzakelijke DAEB activiteiten.  

 

WSG IS SPECIALIST IN ZORGVASTGOED 

Op diverse plekken in West-Brabant heeft WSG in nauwe samenwerking met zorginstellingen 

vastgoed gerealiseerd voor ouderen met een zorgvraag of mensen met een functiebeperking. 

WSG exploiteert dit zorgvastgoed in een intramurale setting, waarbij de zorginstelling optreedt 

als huurder, of in een extramurale setting, waarbij WSG, conform het principe van scheiden van 

Wonen en Zorg, de woongelegenheden verhuurt aan de bewoner.  

 

WSG ALS BELEGGER IN WEST-BRABANT 

De vastgoedportefeuille die in de afgelopen periode door WSG is opgebouwd om de toenmalige 

groeiambities te realiseren, is groter dan nodig om haar rol als sociale huisvester te vervullen. Dit 

deel van de portefeuille (bestaande uit niet noodzakelijk DAEB en niet-DAEB, zowel in Geertrui-

denberg als buiten Geertruidenberg), benadert WSG als haar commerciële activiteiten. Dat bete-

kent dat we louter sturen op het met het bezit te behalen financiële rendement. 

 

4.1.3 De waarde van het bezit 

De getaxeerde marktwaarde van de resterende portefeuille bedraagt per 31 december 2016 

€ 474 miljoen. De op de portefeuillestrategie van WSG gebaseerde bedrijfswaarde bedraagt 

€ 396 miljoen. Deze is hoofdzakelijk lager vanwege de sociale rolopvatting van WSG in Geertrui-

denberg, die met zich meebrengt dat WSG in vergelijking met het marktscenario haar huurbeleid 

en haar verkoopbeleid matigt.  
 

Tabel: De waarde van het vastgoed van WSG 

verschillen ten opzichte van jaarrekening 2016 worden verklaard door verkopen in eerste helft 2017 

 

 

 

Totaal Aantal Bedrijfswaarde Marktwaarde

Reguliere woningen DAEB 2.041      145 224

Niet-DAEB 413          67 78

Zorgvastgoed DAEB 1.230      140 135

Parkeren Niet-DAEB 1.023      8 10

MOG DAEB 3               (0) 0

BOG Niet-DAEB 94            38 27

WKO DAEB 11            (3) 0

Totaal 4.815      396                         474                           
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4.1.4 De financiële situatie van WSG 

In bijlage A t/m E zijn de balans van WSG per 31-12-2016, het jaarverslag en de jaarrekening 

over 2016, de liquiditeitsprognoses 2017 en 2018, de solvabiliteitspositie en een analyse van de 

leningportefeuille opgenomen.  Op de meerjarenanalyses wordt in par. 4.5.1 teruggekomen.  

 

 

4.2 Puzzelmodel: WSG draagt posities over aan 9 regiocorporaties 

4.2.1 Verdeling bezit op basis van kerngemeenten 

Om een totaaloplossing voor WSG mogelijk te maken, nemen 9 corporaties uit de regio ieder een 

deel van WSG over volgens een verdeling die er voor zorgt dat er geen vastgoed overblijft en dat 

na overdracht al het WSG vastgoed zich bevindt in het kernwerkgebied van de overnemende 

corporatie. 

 

Vanuit het besef dat een duurzame oplossing voor WSG alleen bereikt kan worden als al het 

vastgoed van WSG wordt overgenomen, hebben alle corporaties zich bereid verklaard om al het 

WSG-bezit dat zich bevindt in de betreffende gemeente over te nemen. Hiervoor moet bij ver-

schillende corporaties soms substantieel worden afgeweken van de vigerende portefeuillestrate-

gie. Dit geldt met name voor de corporaties in wiens puzzelstuk niet DAEB en veel intramuraal 

zorgvastgoed zit.  

 

Casade is een volkshuisvester. Slechts een klein deel van het vastgoed van Casade is niet-Daeb (circa 3%). De afgelopen 

jaren heeft Casade grondposities en commercieel onroerend goed afgestoten. De niet-Daeb portefeuille wordt de ko-

mende jaren verder afgebouwd. 

 

Casade heeft de focus heel duidelijk op het Daeb-segment. In het puzzelstuk Casade is bezit opgenomen dat niet past 

bij de strategie/portfoliobeleid van Casade. Een deel van het puzzelstuk past om die reden minder of niet bij Casade. In 

het bijzonder geldt dit voor het intramuraal zorgvastgoed, het bedrijfsonroerend goed (BOG) en woningen in het dure 

segment. 

 

Toch kiest Casade ervoor in het Puzzelmodel te participeren. We doen dit vanuit onze volkshuisvestelijke en maatschap-

pelijke verantwoordelijkheid. De problemen bij WSG zijn groot en moeten opgelost worden. Ook de huurders van WSG 

hebben recht op een verhuurder die een goede woning met een passende dienstverlening en prijs kan bieden. Het wo-

ningbezit van WSG dient zoveel mogelijk voor de volkshuisvesting behouden te blijven. Tegen die achtergrond zijn we 

bereid ook het niet-Daeb bezit van WSG over te nemen, maar niet om mee te werken aan verdere doorgroei van Daeb 

naar niet-Daeb. 

 

Deze verantwoordelijkheid geldt niet tegen elke prijs. Bij onze bod hebben wij gezocht naar een balans. We beschouwen 

in het Puzzelmodel de kasstromen voor tientallen jaren. Vanzelfsprekend zijn hier veel onzekerheden en risico’s. Wij 

hebben de belangrijkste onzekerheden en risico’s vertaald in een aanpassing van de kasstromen. Daarbij hebben we 

gezocht naar een redelijk evenwicht in de risico’s die je wel en niet inrekent. Zo hebben wij de kasstromen van het zorg-

vastgoed aangepast. Gezien de onzekerheden en risico’s is het scenario van omzetting naar reguliere woningen in de 

kasstromen ingerekend. De kosten van ombouw van zorgvastgoed naar reguliere woningen zijn vervolgens niet ingere-

kend. Ook bestemmingsplanwijzigingen (bestemming is nu veelal uitsluitend maatschappelijk) naar bestemming wonen 

zijn eveneens niet ingerekend. Getracht is om niet alle denkbare risico’s in te rekenen. 

Met dit bod wil Casade een bijdrage leveren aan een oplossing voor de problemen bij WSG. 
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Figuur 12: overzicht overname bezit per gemeente 

 

 

 

 

4.2.2 Overnemende corporaties ‘betalen’ 90% van de marktwaarde 

In de gekozen model vindt er feitelijk geen betaling plaats door de corporaties voor het over te 

nemen vastgoed. In plaats daarvan nemen zij naast het vastgoed ook een gelijkwaardig deel van 

de leningen van WSG over. De marktwaarde van de overgenomen leningportefeuille kan be-

schouwd worden als de door de corporaties geboden overnameprijs (zij het dat deze prijs fluctu-

eert afhankelijk van de marktrente). 

 

Tabel: per overnemende corporatie een overzicht van de samenstelling en waarde van het puzzelstuk 

.  

 

overig = bedrijfs- en maatschappelijk onroerend goed, parkeerplaatsen en bergingen 

Corporatie Gemeente

woningen zorg overig Totaal DAEB Niet - DAEB Totaal

Thuisvester Geertruidenberg, Oosterhout, Zundert 1.350     317        655          2.322        153.118€                58.496€                    211.614€                   

AlleeWonen Roosendaal 419        135        155          709            55.908€                  4.724€                      60.632€                      

Casade Dongen, Loon op Zand, Waalwijk 279        143        111          533            43.989€                  20.703€                    64.692€                      

Woonkwartier Halderberge, Moerdijk 110        370        6              486            61.699€                  1.481€                      63.180€                      

WonenBreburg Breda, Tilburg 93          77          111          281            14.786€                  17.557€                    32.344€                      

Woonvizier Drimmelen 47          176        19            242            13.449€                  4.198€                      17.647€                      

Stadlander Steenbergen 99          10            109            11.313€                  3.821€                      15.134€                      

Leystromen Gilze en Rijen 48          48            96              3.735€                    4.402€                      8.137€                        

Woonlinie Werkendam 12          -           12              980€                       -€                         980€                            

Totaal 2.445     1.230     1.115       4.790        358.978€                115.382€                  474.360€                   

Marktwaarde overgenomen leningen 428.241€                   

90,3%

aantal Marktwaarde in duizenden €
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De marktwaarde van de over te nemen leningen bedraagt per 31-12-2017 € 428,2 miljoen (op 

basis van rentecurve 31-10-2017), wat overeenkomt met 90,3% van de door WSG vastgestelde 

marktwaarde. Kanttekening hierbij is dat de overnemende corporaties uitgaan van hun eigen 

taxaties van het zorgvastgoed en daardoor op een hoger percentage uitkomen.  

 

KASSTROOMNEUTRAAL VOOR DE OVERNEMENDE CORPORATIE 

De afspraken over de door de corporaties over te nemen leningen zijn gemaakt op basis van het 

uitgangspunt dat de overdracht kasstroomneutraal zal plaatsvinden. Kasstroomneutraal betekent 

dat de overnemende corporaties een inschatting maken van de operationele kasstromen uit het 

vastgoed dat in een puzzelstuk is opgenomen en dat men daarbij leningen overneemt die qua 

rente en aflossing cumulatief exact dezelfde kasstroom kennen. Dit betekent dat de overnemende 

corporaties niet aan het vastgoed verdienen, maar hier ook geen verlies op maken, uitgaande 

van een juiste inschatting van de kasstromen vanuit het vastgoed. Deze benaderingswijze brengt 

met zich mee dat corporaties de risico´s inrekenen in de kasstromen. 

 

Omdat van het kasstroomneutrale principe wordt uitgegaan hoeven de kasstromen niet te worden 

verdisconteerd. Hiermee ontstaat dan ook geen discussie over te gebruiken disconteringsvoeten 

voor de kasstromen uit het vastgoed en van de leningen. 

 

Opgeteld verwachten de corporaties dat de operationele kasstroom € 614 miljoen zal bedragen.  

 

REKENING GEHOUDEN MET NOODZAKELIJKE DAEB ACTIVITEITEN 

Bij de inschatting van de operationele kasstromen hebben de corporaties als uitgangspunt moe-

ten nemen dat de noodzakelijke DAEB activiteiten van WSG worden gecontinueerd. Voor de 

bepaling van de omvang van de noodzakelijke DAEB activiteiten heeft WSG de gemeenten om 

een zienswijze gevraagd.  

 

- Kerngemeente Geertruidenberg  

De meest recente prestatieafspraken met gemeente Geertruidenberg en de Huurdersvereni-

ging Geertruidenberg dateren van 8 december 2016. Afspraken zijn gemaakt over de ontwik-

keling van de woningvoorraad, betaalbaarheid, voornemen tot verkoop, duurzaamheid en 

leefbaarheid. 

 

Een van de gemaakte afspraken is dat er minimaal 960 sociale huurwoningen beschikbaar 

blijven in Geertruidenberg. In het verlengde hiervan kwalificeert de gemeente deze woningen 

als noodzakelijk DAEB5. Vanwege de specifieke situatie in de complexen waar het om gaat 

(gestapelde bouw), is afgesproken dat er 10 woningen extra als sociale huurwoningen ge-

kwalificeerd worden. Zie pag. 7 van de prestatieafspraken met gemeente Geertruidenberg, 

bijlage G. 

 

- Gemeente Roosendaal 

Ook in de gemeente Roosendaal heeft WSG prestatieafspraken gemaakt, op basis van de 

                                                      
5 Zie pag. 18 van de Woonvisie van gemeente Geertruidenberg, bijlage F 
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Woonagenda (bijlage H). Samen met de gemeente Roosendaal, woningcorporaties AlleeWo-

nen, WSG en Stadlander en de huurdersverenigingen van AlleeWonen (Huurdersadviesraad 

AlleeWonen) en van WSG (Huurdersvereniging Geertruidenberg) is het Woonconvenant 

Roosendaal 2016-2019 opgesteld dat op donderdag 24 maart 2016 door alle betrokken par-

tijen is ondertekend (bijlage I). De belangrijkste punten zijn: 

o er blijven voldoende betaalbare woningen behouden, waarbij bij huurverhoging de huur 

wordt afgetopt op de liberalisatiegrens; 

o er komt een gerichter toewijzingsbeleid; 

o woonlasten worden beperkt; 

o er wordt een ‘steunfonds huisuitzetting’ opgericht. 

 

Naast afspraken over beschikbaarheid en betaalbaarheid hebben de convenantpartners ook 

afspraken gemaakt over onder andere de huisvesting van specifieke doelgroepen, de ontwik-

keling van de woningvoorraad en duurzaamheid. De prestatieafspraken (jaarschijf 2017) zelf 

zijn opgenomen in bijlage J.  

 

Overeenkomstig deze afspraken heeft de gemeente Roosendaal in haar zienswijze aange-

geven dat zij 408 zelfstandige woningen en 135 zorgeenheden van WSG aanmerkt als nood-

zakelijk DAEB (zie pagina 5 en 6 van de jaarschijf, bijlage J en de zienswijze van gemeente 

Roosendaal, bijlage N). 

 

- Overige gemeenten 

In de overige gemeenten zijn door WSG geen volkshuisvestelijke prestatieafspraken gemaakt 

en ligt voor WSG de focus op het efficiënt exploiteren van het zorgvastgoed en het optimali-

seren van het rendement op woningen en overig bezit. Tegelijkertijd met de zienswijze op het 

scheidingsvoorstel DAEB – niet-DAEB, is aan alle gemeenten gevraagd welk deel van het 

WSG bezit zij aanmerken als noodzakelijk DAEB. 

 

Vanwege de druk op betaalbaarheid hebben gemeenten, in afwijking op de door WSG in het 

kader van de sanering gevolgde portefeuillestrategie, aangegeven dat grote delen van het 

huidige DAEB bezit moeten worden aangemerkt als noodzakelijk DAEB en in bepaalde ge-

vallen ook niet-DAEB woningen zouden moeten worden toegevoegd aan de DAEB voorraad.  

 

Onderstaande tabel geeft onder meer inzicht in de verdeling tussen noodzakelijk DAEB en niet 

noodzakelijk DAEB op basis van de gemeentelijke zienswijzen. In totaal definieert WSG in het 

kader van de sanering 1.226 zorgeenheden en 1.815 DAEB woningen als Noodzakelijk DAEB. 

Enkele gemeenten hebben in hun zienswijze aangegeven dat het aantal noodzakelijk DAEB ho-

ger is dan het totaal aantal DAEB. In de tabel zijn deze weergegeven in de laatste kolom ‘extra 

wens gemeente’. Impliciet vragen deze gemeenten aan WSG om niet DAEB woningen terug te 

brengen naar DAEB. WSG neemt dit verzoek niet over in haar scenario’s. In totaal gaat het om 

53 extra DAEB woningen in vier gemeenten, waarvan 34 in de gemeente Loon op Zand. 
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Tabel: Overzicht noodzakelijke DAEB activiteiten 

 

 

 

 

4.3 Puzzelmodel resulteert in een benodigde aanvullende sanerings-

steun van € 729 miljoen 

4.3.1 Overname leningen 

Op basis van het uitgangspunt dat de positieve operationele kasstromen door de overnemende 

corporaties volledig zullen worden ingezet voor de rente- en aflossingsverplichtingen van WSG 

leningen, zal een deel van de leningportefeuille van WSG met het bezit overgaan naar de regio-

corporaties.  

 

PROCES VAN VERDELING 

De regiocorporaties hebben na het vaststellen van de kasstromen uit het vastgoed bij het vast-

goed passende leningen geselecteerd. Hierbij is door de meeste corporaties vastgehouden aan 

het zogenaamde zaagtandmodel (zie bijlage II van het bijgevoegde aanvullend saneringsplan), 

waarbij niet alleen sprake is van kasstroomneutraliteit over de gehele resterende levensduur van 

het vastgoed, maar ook een evenwicht tussen inkomsten en uitgaven – liquiditeitsneutraliteit - is 

gezocht door de jaren heen.  

 

De corporaties hebben in eerste instantie zelf de leningen geselecteerd. WSG heeft samen met 

een gespecialiseerde externe partij vervolgens geanalyseerd wat vanuit het sectorperspectief 

(laagste bijdrage) de meest gunstige leningen zouden zijn om over te dragen. Belangrijk punt 

hierbij is hoe wordt omgegaan met de cumulatief positieve of negatieve kasstroom. De overne-

mende corporaties hebben aangegeven dat hierbij sprake zou moeten zijn van balans. In beginsel 

is het gunstiger wanneer de overnemende corporaties kortlopende leningen overnemen, maar 

dan ontstaat een cumulatieve negatieve kasstroom en dienen de overnemende corporaties de 

aflossing voor te financieren. Hiervoor werd binnen het kasstroomneutrale model een rentever-

goeding ingerekend, waardoor een meer gebalanceerde selectie van leningen gunstiger uitpakt.  

Gemeente Totaal Noodzakelijk DAEB Niet-DAEB Totaal niet DAEB

niet noodzakelijk noodzakelijk extra wens gemeente

Breda 77 77 0 49 49 0 0 -                              

Dongen 12 12 0 123 51 0 72 -                             

Drimmelen 176 176 0 47 16 0 31 -                             

Geertruidenberg 291 291 0 1179 123 96 960 -                             

Gilze en Rijen 0 0 0 48 27 0 21 5                                

Halderberge 281 281 0 0 0 0 0 -                             

Loon op Zand 102 102 0 122 40 0 82 34                              

Moerdijk 89 89 0 110 10 0 100 4                                

Oosterhout 26 26 0 175 124 0 51 -                             

Roosendaal 135 131 4 419 11 0 408 -                             

Steenbergen 0 0 0 99 26 0 73 10                              

Tilburg 0 0 0 44 27 0 17 -                             

Waalwijk 29 29 0 34 27 7 0 -                             

Werkendam 12 12 0 0 0 0 0 -                             

Zundert 0 0 0 0 0 0 0 -                             

1.230                              1.226                              4                      2.449              531                       103                                1.815                            53                                              

Reguliere woningen

Zienswijze Noodzakelijk DAEB per gemeente

DAEB

impliciet verzoek gemeente om niet DAEB naar DAEB te brengen

Zorgeenheden
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4.3.2 Afwikkeling achterblijvende leningen vraagt om aanvullende saneringsbij-

drage 

De marktwaarde van de over te dragen leningen bedraagt € 428 miljoen bij een totale markt-

waarde van € 1 miljard per 31-12-2017 (op basis van rentecurve 31-10-2017). 

 

De leningen die niet worden overgenomen vormen de overfinanciering van WSG en is de basis 

voor de noodzakelijke aanvullende saneringsbijdrage, die, uitgaande van het tegenvallerscena-

rio, in onderstaande opstelling is berekend op € 729 miljoen.  

 

 

 

 

4.4 Verantwoorde keuze om bieding corporaties te accepteren 

WSG is verheugd dat de regiocorporaties, met het doen van de biedingen, zich bereid toonden 

om het totale bezit van WSG over te nemen en daarmee een eindoplossing voor WSG binnen 

bereik kwam. Dat neemt niet weg dat we de ontvangen biedingen kritisch hebben bekeken omdat 

deze aan de basis liggen van de uiteindelijk voor WSG benodigde, door de sector op te brengen 

saneringsbijdrage. De door de overnemende corporaties te betalen saneringsheffing over het 

over te nemen DAEB is in de kasstromen meegenomen.  

 

.  

2017 2017

Toelichting Basis Tegenvaller

Totale kasstroom biedingen 614      614              

Kasstromen over te dragen leningen (614)     (614)             

Marktw aarde over te dragen leningen (428)     (428)             

Marktw aarde leningenportefeuille (1.009)  (1.009)          

Marktw aarde te saneren (581)     (581)             

 Correctie liquide middelen 25        24                

Post onvoorzien  -          (5)                 

Vr jw aring corporaties  -          (6)                 

Afw ikkelingskosten f inanciering (12)       (17)               

Afw ikkeling jur zaken + verbindingen (3)         (10)               

Afrekening w erkkapitaal  -          (10)               

Overdrachtsbelasting  -          (16)               

Verrekenbare verliezen 11        (13)               

Grondopbrengsten 8          6                  

 Aanvullende saneringsbijdrage (553)     (628)             

Breakfunding (ontw kkeling marktrente)  -          (101)             

 Aanvullende saneringsbijdrage incl. 1% rentedaling      (553)              (729)

 Reeds ontvangen saneringsbijdrage (118)     (118)             

Puzzelmodel



 

Aanvullende subsidieaanvraag WSG 43 

4.4.1 Beoordeling van door corporaties verwachte kasstromen 

EEN KRITISCHE HOUDING 

In dat kader hebben pittige gesprekken plaats gevonden tussen de afzonderlijke besturen van de 

negen corporaties en WSG. WSG heeft de ontvangen biedingen qua kasstromen telkens getoetst 

aan de kasstromen van het door WSG zelf opgestelde referentiescenario. Daarnaast heeft WSG 

getoetst of de motivatie voor afwijkingen paste binnen de geformuleerde uitgangspunten. Op on-

derdelen heeft WSG aanvullende informatie gevraagd of is WSG zelf gekomen met voorstellen.  

 

WSG MAAKTE EEN EIGEN REFERENTIESCENARIO  

Het in augustus 2016 door WSG gemaakte referentiescenario geeft inzicht in de verwachte kas-

stromen indien WSG zonder tijdsdruk zelf uitvoering zou geven aan haar op afbouw gerichte 

portefeuillestrategie. WSG heeft haar inschatting van de kasstromen in november 2016 voor het 

eerst gedeeld met de regiocorporaties. Vervolgens is in februari 2017 een dataroom opengesteld 

waarin alle onderleggers van de kasstromen zijn opgenomen en zijn er ter toelichting op bestuur-

lijk- en managementniveau met alle corporaties meerdere gesprekken gevoerd. 

 

REFERENTIESCENARIO NIET 1 OP 1 VERGELIJKBAAR 

Hierbij is het belangrijk op te merken dat het referentiescenario uit 2016 niet 1 op 1 kan worden 

gezien als maatstaf voor de van de corporaties ontvangen biedingen. Hiervoor bestaan drie re-

denen: 

 

1. Het referentiescenario is opgesteld als een basisscenario van verwachte kasstromen en 

houdt geen rekening met mogelijke risico’s. In de waardering van vastgoed komen de risico’s 

mede tot uitdrukking in de gekozen disconteringsvoet, die in het gekozen Puzzelmodel buiten 

beschouwing blijft. Het is begrijpelijk, zeker omdat in het referentiescenario ook kansen zijn 

ingerekend, dat de corporaties in hun verwachtingen wel rekening wensen te houden met 

mogelijke tegenvallers, wat leidt tot verschillen ten opzichte van het referentiescenario.  

 

2. In de periode tussen het opstellen van het referentiescenario en de ontvangen biedingen 

hebben zich ontwikkelingen voorgedaan die nog niet zijn verwerkt in het referentiescenario. 

Met name de ontvangen zienswijzen over de omvang van noodzakelijk DAEB in de gemeen-

ten buiten Geertruidenberg is van invloed op de kasstroomontwikkeling. WSG heeft de in-

schatting gemaakt dat het effect hiervan op de oorspronkelijke raming van de cumulatieve 

kasstromen van € 907 miljoen circa € 61 miljoen bedraagt.  

 

3. Een ander verschil is de VpB. WSG had de VpB niet doorgerekend in haar kasstromen omdat 

voor het bepalen van de saneringsbijdrage bij zelfstandig doorgaan de LTV het meest kritisch 

was voor de bepaling van de vereiste saneringsbijdrage. In het saneringsplan is deze VpB 

alsnog in beeld gebracht. 

 

CORPORATIES RAMEN LAGERE KASSTROMEN DAN IN REFERENTIESCENARIO 

De van de corporaties ontvangen bieding exclusief VpB is uiteindelijk € 158 miljoen lager dan de 

inschatting in het bijgestelde referentiescenario. Uit onderstaande verschillenanalyse blijkt dat dit 

verschil voor 89% (€ 140 miljoen) kan worden teruggevoerd op twee belangrijke verschillen tus-

sen WSG en de overnemende regiocorporaties.. 
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1. Risicoperceptie zorgvastgoed 

WSG heeft zich door de jaren heen gespecialiseerd in zorgvastgoed en heeft de professionaliteit 

ontwikkeld om de daarmee verband houdende risico’s te beoordelen en op te volgen. Bij de over-

nemende corporaties is dat minder het geval, waardoor er ten aanzien van het zorgvastgoed een 

lagere risicobereidheid is. Cruciaal bij de bepaling van de kasstromen door de regio 

corporaties was de eigen taxatie die zij hebben laten uitvoeren, alsmede een due diligence op de 

onderliggende (huur)contracten. Dit vertaalt zich in grote afslagen op zowel de verwachte huur-

opbrengsten als de kosten. WSG heeft vervolgens een gesprek gearrangeerd met de taxateur 

van de collega’s en de taxateur van WSG om te bezien of partijen dichter bij elkaar konden ko-

men. Dit leverde echter weinig op. Daarnaast heeft WSG aan de zorgvastgoed specialist van 

WSW gevraagd of de opgestelde kasstromen (en de taxatie door de tegenpartij) aantoonbaar 

onjuist c.q. niet acceptabel verklaard konden worden. Omdat het hier echter om een inschatting 

gaat van toekomstige marktontwikkelingen en (nu nog onbekend) overheidsbeleid was de con-

clusie dat niet gezegd kan worden dat de kasstromen niet terecht zijn. Wel kan geconstateerd 

worden dat in de kasstromen alle mogelijke risico’s zijn ingerekend en het als het ware een ‘worst 

case’ benadering is.  

 

2. Beleidskeuze omvang DAEB activiteiten 

In het referentiescenario is het uitgangspunt dat uit financiële overwegingen de huren van alle 

woningen naar het niveau van markthuren gebracht worden, maar dat deze wordt gemaximeerd 

op de liberalisatiegrens als dat nodig om de omvang van noodzakelijk DAEB te garanderen.  

In het referentiescenario wordt uitgegaan dat in totaal 1.815 woningen noodzakelijk DAEB zijn 

(waarvan 960 in Geertruidenberg) en dat ten behoeve hiervan de huur van 659 woningen zal 

worden afgetopt op de liberalisatiegrens. Dit zijn 359 woningen in Geertruidenberg en 300 in de 

overige gemeenten. De regio corporaties gaan er van uit dat buiten Geertruidenberg in totaal 360 

door huurbegrenzing in DAEB worden gehouden. In beperkte mate leidt deze keuze tot lagere 

huuropbrengsten, maar omdat het houden of terugbrengen van woningen naar DAEB tevens een 

verhuurderheffing met zich meebrengt is het effect groter.  

.  

Daarnaast speelt dat de corporaties in alle gevallen kiezen om de potentiele huurruimte binnen 

DAEB niet volledig te benutten, maar het eigen, uit oogpunt van betaalbaarheid en passend toe-

wijzen meer gematigde huurbeleid te volgen. De reden hiervoor is dat men als lokale sociale 

verhuurder in de exploitatie geen onderscheid wenst te maken tussen WSG woningen en eigen 

woningen. In het referentiescenario wordt als uitgangspunt genomen dat buiten de kerngemeente 

Geertruidenberg binnen DAEB wel de maximaal haalbare huur wordt gerealiseerd, dat wil zeggen 

de liberalisatiegrens of, als deze lager is, de markthuur. Binnen de gemeente Geertruidenberg 

worden in het referentiescenario de in 2016 met de gemeente gemaakte prestatieafspraak ge-

handhaafd om de DAEB woningen toe te wijzen aan huurklassen. 
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4.4.2 Alternatieve oplossingsrichtingen leiden tot een hogere saneringsaanvraag 

De tweede toets op het Puzzelmodel is de vergelijking van de verwachte effecten van het Puz-

zelmodel met de verwachte effecten van alternatieve oplossingsmodellen. WSG onderscheidt er 

drie: 

1. Zelfstandig doorgaan,  

waarbij WSG haar verkoopinspanning voor niet noodzakelijk DAEB en niet-DAEB intensi-

veert, de opbrengsten gebruikt om leningen af te lossen en ultimo 2022 van het WSW een 

aanvullende saneringsbijdrage ontvangt die nodig is om vanaf 2023 te kunnen voldoen aan 

de WSW ratio’s. Het ‘zelf doorgaan’ scenario is de geactualiseerde versie van het referentie-

scenario waaraan de uitkomsten van de Puzzelmodel zijn getoetst. Dat betekent dat het zelf-

standig doorgaan scenario er van uit gaat dat ook buiten Geertruidenberg de huidige DAEB 

woningen als DAEB worden behouden indien de zienswijze van de gemeente daar aanleiding 

toe geeft.  

2. Complexgewijze verkoop aan marktpartijen en corporaties (beleggersvariant), 

waarbij WSG binnen vijf jaar haar totale portefeuille inclusief de noodzakelijke DAEB activi-

teiten verkoopt aan corporaties en/of marktpartijen. De opbrengsten van de verkopen zijn 

gebaseerd op externe taxaties als basis en aanvullend afstemming met externe adviseurs. 

Hierbij is een afslag op de verkoopopbrengst verondersteld wanneer sprake is van noodza-

kelijk DAEB. Omdat er rekening wordt gehouden met het minimaal noodzakelijk DAEB, kan 

deze variant niet als liquidatiescenario worden gezien.  

3. Faillissement,  

waarbij WSG in afwijking van het saneringsbesluit uit 2013 niet zorgdraagt voor een duur-

zame oplossing voor WSG en aanstuurt op een faillissement. 

In de nieuwe woningwet is faillissement opgenomen als optie voor corporaties. Voor WSG is 

dit niet aan de orde omdat de sanering in 2013 onder de oude woningwet is gestart en het 

Verschilanalyse verwachte kasstromen WSG bezit
bedragen in € miljoen bedrag Toelichting

Inschatting WSG in referentiescenario 907 Optimistische kasstroomprognose WSG zonder rekening te houden met mogelijke tegenvallers

Bijstelling aanvankelijke verwachting (61) Inrekening zienswijze gemeenten ten aanzien van Noodzakelijk DAEB leidt tot lagere opbrengsten en 

hogere verhuurderheffing

Aangepast referentiescenario WSG 847

Lagere huuropbrengsten zorgvastgoed (127) Zorgvastgoed is voor overnemen corporaties geen core business en wordt mede vanwege regelgeving 

als risicovol gezien, wat tot uitdrukking komt in extra risico afslagen en de overheveling van 

zorgvastgoed naar DAEB woningen

Hogere huuropbrengsten woningen 19 Toename huur door overheveling zorgvastgoed compenseert lagere huurprijzen DAEB ten behoeve van 

betaalbaarheid

Lagere huuropbrengsten overig bezit (8) Metname opbrengsten parkeren en garagens woren lager ingeschat.

Hogere verhuurderheffing (32) Corporaties volgen zienswijze gemeenten en houden meer woningen in DAEB segment. Tevens 

toename aantal DAEB door overheveling zorgvastgoed. Met als gevolg dat grondslag voor 

verhuurderheffing toeneemt.

Lagere beheerkosten 26 Per saldo verwachten corporaties door schaalvoordelen de beheerkostente kunnen verlagen.

Hogere instandhoudingskosten (33) Extra afslag voor verbetering energielabel en onderhoud.

Kleinere overige verschillen (5) Hogere inschattingen verzekeringen, leefbaarheid, lagere restwaarde, lager rendement WKO installaties

Ontvangen bieding excl. VPB effect 688

VPB effect (niet door WSG ingerekend) (75) Overnemende corporaties rekenen in afwachting van standpunt belastingdienst de VPB in. 

Ontvangen bieding incl. VPB effect 613

Verschil met bijgestelde inschatting WSG (233)
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saneringsbesluit voor een periode van 10 jaar geldt. Daarbij zijn alle leningen van WSG ge-

borgd door het WSW, waardoor deze altijd door de sector terugbetaald dienen te worden. 

Indien een curator in een dergelijk geval zou overgaan tot uitwinnen van de hypotheek (die 

bij het WSW ligt), zal de aanvullende saneringsbijdrage altijd hoger zijn dan de beleggersva-

riant en dus ook hoger dan in het Puzzelmodel en het zelfstandig doorgaan scenario. Faillis-

sement is derhalve altijd duurder dan de andere scenario’s. Daarnaast heeft het WSW in dat 

geval ook geen sturingsmogelijkheden meer en is afhankelijk van de curator, wat kan leiden 

tot jarenlange onzekerheid en mogelijke procedures voor alle betrokken partijen. Ook de kos-

ten kunnen daardoor aanzienlijk toenemen. 

 

WSG heeft de maanden juli tot en met september 2017 gebruikt om te komen tot een doorreke-

ning van zowel het zelfstandig doorgaan model en het beleggersmodel inclusief een scenario 

analyse. Het bijgevoegde saneringsplan bevat een uitvoerige toelichting op zowel de onderlig-

gende aannames als de uitkomsten. 

 

BASISSCENARIO EN TEGENVALLERSSCENARIO 

Voor elk oplossingsmodel is een basisscenario en een tegenvallersscenario gedefinieerd en 

doorgerekend. In het basisscenario is verondersteld dat de realisatie van het model geschiedt 

conform de gekozen uitgangspunten. Deze uitgangspunten gaan uit van een stabiele markt- en 

beleidsomgeving en veronderstellen dat de door WSG geïdentificeerde kansen op de voorge-

stelde wijze worden benut.  

 

In het tegenvallersscenario is verondersteld dat het model niet op de voorgestelde wijze kan wor-

den geëffectueerd, vanwege veranderende marktomstandigheden (van belang voor verkoop), 

veranderingen in de wetgeving (extramuralisatie zorg) of een nadelige uitwerking van benoemde 

onzekerheden (bijvoorbeeld standpunt belastingdienst). 

 

Per saldo geldt voor elke model dat de kansen (en het zich niet voordoen van mogelijke tegen-

vallers) die WSG ziet, zijn meegenomen in het basisscenario en de tegenvallers (c.q. het niet 

kunnen realiseren van kansen) zijn meegenomen in het tegenvallersscenario.  

 

VERGELIJKING BANDBREEDTE SANERINGSBIJDRAGE  

Op basis van het basisscenario en het tegenvallersscenario heeft WSG vervolgens de band-

breedte kunnen bepalen voor de noodzakelijke saneringsbijdrage behorende bij de drie alterna-

tieve toekomstmodellen Puzzelmodel, Zelfstandig doorgaan of Beleggersvariant (rekening hou-

dend met instandhouding van het noodzakelijk DAEB).  

 

Ten slotte is in overleg met WSW saneerder apart zichtbaar gemaakt wat het effect is op de 

saneringsbijdrage als wordt uitgegaan van een 1% lagere rente. In volgende tabel zijn de uitkom-

sten weergegeven. 
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4.5.1 Meerjarenanalyses behorende bij het Puzzelmodel 

De meerjarenanalyses van het voorkeursscenario van het Puzzelmodel, zoals vereist op basis 

van artikel 111, lid 1c van het BTIV 2015, zijn opgenomen in de bijlagen bij het saneringsplan. 

Onderstaand volgt een korte toelichting op de verschillende onderwerpen zoals benoemd in dit 

wetsartikel. Voor een nadere toelichting op de uitgangspunten wordt verwezen naar het integrale 

saneringsplan.  

 

KOSTEN INSTANDHOUDING ONROERENDE ZAKEN EN KOSTEN BEDRIJFSVOERING 

In de meerjarenanalyses zijn kosten opgenomen voor levensduur verlengende investeringen en 

eventueel sloop/nieuwbouw. Deze kosten zijn verwerkt in de kasstromen van de puzzelstukken 

ten behoeve van de overnemende corporaties. Besparingen op onderhoud zijn naar verwachting 

niet mogelijk.  

 

WSG beschikt, in aansluiting op de in 2012 gestarte saneringsperiode over een zelfstandige 

werkorganisatie van beperkte omvang met een sterke afhankelijkheid van inhuurkrachten en ex-

terne adviseurs. WSG zal eind 2017 met een nadere uitwerking komen ten aanzien van het ze-

kerstellen van de werkorganisatie voor de periode van de ontmanteling, in relatie tot het uitgangs-

punt dat WSG niet langer zelfstandig voort bestaat. Verdere besparingen op de bedrijfsvoering 

zijn naar verwachting van WSG niet direct mogelijk. 

 

VERHUURBAARHEID EN OPTIMALISATIE HUUROPBRENGSTEN 

De in de meerjarenanalyse ingerekende huuropbrengsten in het scenario Zelfstandig Doorgaan 

zijn gebaseerd op streefhuren die zijn ingeschat, gecorrigeerd voor het noodzakelijke Daeb.  

 

De zorginstellingen zijn op dit moment de grootste huurdebiteur van WSG (ca. 50% van de huur-

opbrengsten). Daarmee heeft WSG een grote afhankelijkheid voor wat betreft de huuropbreng-

sten van slechts enkele debiteuren. In de meerjarenanalyses is de leegstand op basis van de 

huidige stand van zaken en ontvangen opzeggingen ingerekend. Hierbij zijn onzekerheden van-

wege de te verwachten wijzigingen in de zorghuisvestingswetgeving meegenomen. Daarnaast is 

uitgegaan van standaard leegstandspercentages voor de woningen en bedrijfsruimten.  

 

VERVREEMDING ONROERENDE ZAKEN 

In het voorkeursscenario van het Puzzelmodel wordt verondersteld dat de gehele entiteit begin 

2018 juridisch gesplitst is in acht (of negen) andere entiteiten en dat daarmee alle onroerende 

zaken zijn overgedragen aan de woningcorporaties die aan het Puzzelscenario bijdragen. 

 

VOORZETTING DAEB ACTIVITEITEN DOOR ANDERE CORPORATIES 

Het voorkeursscenario van het Puzzelmodel gaat uit van voortzetting van de huidige Daeb-acti-

viteiten door de overnemende woningcorporaties. 
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5. DE REALISATIE: 

effectuering oplossing via juridische splitsing 

De overdracht aan negen corporaties geschiedt aan één corporatie via een activa/passiva trans-

actie en aan acht corporaties door een bij notariële akte te realiseren juridische splitsing, waarbij 

de activa en passiva worden verkregen door de corporaties en WSG ophoudt te bestaan. Vóór 

de splitsing wordt het overschot aan leningen samen met de saneringssubsidie overgedragen 

aan een op te richten stichting onder bestuur van WSW, ter afwikkeling van de leningen. De 

belangrijkste reden voor de keuze van een juridische splitsing onder algemene titel is dat dit een 

aantal fiscale voordelen oplevert. Om een juridische splitsing volgens planning in april 2018 mo-

gelijk te maken moet aan uiteenlopende randvoorwaarden zijn voldaan. 

 

De overdracht van de bezittingen is uitgewerkt in een transitieplan. Uitgaande van een sanerings-

besluit uiterlijk op 15 januari 2018 zal op 1 maart 2018 de overdracht van alle data aan de corpo-

raties plaatsvinden. Daarna worden ook de fysieke dossiers overgedragen en kunnen medewer-

kers waar nodig ondersteuning bieden. WSG zorgt dat de bedrijfsvoering afgewikkeld wordt in-

clusief een jaarrekening 2017 en eindbalans 2018. Uiterlijk op 30 april 2018 houdt WSG op te 

bestaan. 

 

 

5.1 Juridische uitwerking Puzzelmodel 

5.1.1 Keuze voor juridische splitsing  

Het uitgewerkte Puzzelmodel is gebaseerd op een juridische splitsing ex art. 2:334 BW e.v. uiter-

lijk per 30 april 2018. Zuivere splitsing is de rechtshandeling waarbij het vermogen van een rechts-

persoon die bij de splitsing ophoudt te bestaan onder algemene titel overeenkomstig de aan de 

akte van splitsing gehechte beschrijving wordt verkregen door twee of meer andere rechtsperso-

nen. Er is een beslismatrix gemaakt van de consequenties van enerzijds de juridische splitsing 

en anderzijds de activa/passiva transactie (bijlage K). Daarnaast zijn de fiscale gevolgen van het 

Puzzelmodel in beeld gebracht (bijlage X.a). 

 

Van de negen puzzelstukken is het puzzelstuk Werkendam klein, nl. één zorgcomplex met 12 

wooneenheden. Op verzoek van Woonlinie zal de overdracht aan hen nog in december 2017 

plaatsvinden op basis van een activa/passiva transactie. 

 

5.1.2 Voordelen in vergelijking met activa/passiva transactie 

Voor de achterblijvende leningen wordt – waarschijnlijk – een nieuw op te richten 9e entiteit in het 

leven geroepen, waarin (een deel van) de saneringsbijdrage en de af te wikkelen leningporte-

feuille worden opgenomen (zie ook par. 5.2.3).  

 

WSG en de overnemende corporaties verkiezen de figuur van een juridische splitsing boven het 

alternatief van activa /passiva transacties, waarbij het vastgoed en een deel van de leningen op 

basis van een overnameovereenkomst door de corporaties van WSG worden overgenomen. 

Deze voorkeur bestaat omdat: 

 juridische splitsing een overdracht onder algemene titel is, zodat diverse partijen geen rech-

ten kunnen doen gelden aan hun voorkeursrechten tot eerste koop bij overdracht.  



 

Aanvullende subsidieaanvraag WSG 51 

 juridische splitsing fiscale voordelen oplevert. Dit betreft de vennootschapsbelasting en over-

drachtsbelasting. BTW is in beide situaties (juridische splitsing en activa/passiva transactie) 

niet van toepassing. 

 WSG opgaat in de andere corporaties en er geen inspanningen verricht hoeven te worden 

om WSG als organisatie te laten voortbestaan. 

De figuur van de activa/passiva transactie is niet als apart uitvoeringsmodel uitgewerkt omdat het 

in financiële zin geen voordelen heeft ten opzichte van de juridische splitsing. 

 

VENNOOTSCHAPSBELASTING 

Vanuit vennootschapsbelastingperspectief bestaat een sterke voorkeur voor de geruisloze zui-

vere splitsing.  

De geruisloze zuivere splitsing heeft als enige variant de mogelijkheid om fiscale verliezen van 

WSG te kunnen meegeven aan overnemende corporaties. Dit betekent dat het compensabel 

verlies ad ongeveer € 220 miljoen, vermeerderd met het verlies dat ontstaat als gevolg van de 

(eventuele) break fundingkosten ad € 200 miljoen kan worden meegegeven aan overnemende 

corporaties, waar het in de andere varianten (nagenoeg) volledig komt te verdampen. Daarnaast 

heeft de geruisloze zuivere splitsing als voordeel dat met de fiscale indeplaatstreding de “hoge” 

fiscale boekwaarden worden doorgeschoven naar de overnemende corporaties. Met de Belas-

tingdienst vindt overleg plaats om tot een ruling te komen (zie onze verzoeken, bijlage X. b-e). 

 

OVERDRACHTSBELASTING 

In beide situaties (juridische splitsing en activa/passiva transactie) is de verkrijgende partij in be-

ginsel overdrachtsbelasting verschuldigd. 

De overdracht van onroerend goed tussen Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) wordt 

onder voorwaarden vrijgesteld van overdrachtsbelasting. WSG en de overnemende corporaties 

kwalificeren zich als ANBI. In beide situaties (juridische splitsing en activa/passiva transactie) ziet 

de belastingadviseur argumenten waarbij een beroep kan worden gedaan op de bedoelde vrij-

stelling van overdrachtsbelasting. Deze argumenten zijn sterker in geval van juridische splitsing. 

Met de Belastingdienst vindt overleg plaats om tot een ruling te komen (zie ons verzoek, bijlage 

X.c en X.d).  

Voor dit moment is de overdrachtsbelasting verwerkt als verschil tussen het basisscenario en het 

tegenvallersscenario. Is voor het moment van juridische splitsing hierover zekerheid, dan zal dit 

verwerkt worden in de kasstromen. Komt deze na het moment van splitsing dan wordt dit alsnog 

verrekend conform de opgenomen vrijwaring.  

 

OMVANG FISCAAL VOORDEEL EN IMPACT OP SANERINGSBIJDRAGE 

Zoals hierboven beschreven is de financiële impact van de fiscale voordelen van een juridische 

splitsing afhankelijk van het standpunt dat de Belastingdienst inneemt, waarbij vooral de vennoot-

schapsbelasting een grote rol speelt en het standpunt betreffende de overdrachtsbelasting nog 

voor onzekerheid zorgt. 

Op basis van de door gemaakte berekeningen gaat WSG uit van een voordeel van ca. 

€ 15 miljoen qua kasstromen. Vertaald naar marktwaarde leningen en effect op saneringssubsidie 

is deze ca. € 11 miljoen. Nadat de ruling met de Belastingdienst vaststaat, zullen de biedingen 

daarop aangepast worden en komt het voordeel ten gunste van de saneringsbijdrage. Mocht de 
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ruling met de belastingdienst tegen de verwachting in, helemaal niet doorgaan, dan zal dit nega-

tief uitwerken. Hierbij gaat het ook om de toekomstige verrekening van verliezen per puzzelstuk. 

Het nadeel kan oplopen tot ca. € 19 miljoen aan kasstromen en vertaald naar marktwaarde lenin-

gen van € 13 miljoen. 

Voor dit moment is de belasting verwerkt als verschil tussen het basisscenario en het tegenval-

lersscenario. Is voor het moment van juridische splitsing hierover zekerheid, dan zal dit verwerkt 

worden in de kasstromen. Komt deze na het moment van splitsing dan wordt dit alsnog verrekend.  

 

WETTELIJKE VERMOGENSEIS SPLITSING  

Voor de juridische splitsing geldt als wettelijke eis dat alle verkrijgende entiteiten na de splitsing 

een eigen vermogen van tenminste € 0 hebben (art 2:334d BW). Vanwege deze eis is voor elk 

puzzelstuk een financiële opstelling gemaakt waaruit blijkt dat daaraan wordt voldaan.  

 

5.1.3 Nadelen splitsing in vergelijking met activa/passiva transactie 

Na splitsing zijn de gesplitste stichting alsmede de verkrijgende rechtspersonen aansprakelijk tot 

nakoming van de verbintenissen van de gesplitste stichting ten tijde van de splitsing (artikel 2:334t 

BW). Voor deelbare verbintenissen is de verkrijger/houder van die verbintenis voor het geheel 

aansprakelijk, de aansprakelijkheid van de andere partij is beperkt tot de waarde van het ver-

mogen dat deze partij bij de splitsing heeft verkregen. De rechtspersoon die de verbintenis niet 

in de eerste plaats aangaat kan pas tot nakoming worden aangesproken nadat de meest betrok-

ken rechtspersoon in de nakoming is tekortgeschoten. Voor de nakoming van ondeelbare verbin-

tenissen is elk van de bij de splitsing betrokken rechtspersonen voor het geheel aansprakelijk. 

De aansprakelijkheid bij een activa/passiva transactie wijkt af van de aansprakelijkheid bij juridi-

sche splitsing conform onderstaand schema.  

 

 Juridische splitsing Activa/passiva 

Aansprakelijkheid voor 

onbekende verplichtin-

gen van WSG 

Wettelijke regeling in art. 

2:334s BW. Onbekende las-

ten en baten zijn voor alle 

verkrijgers bij splitsing in ge-

val de splitsende rechtsper-

soon ophoudt te bestaan. 

Houdt deze niet op te be-

staan dan behoudt de split-

sende rechtspersoon deze. 

Geen aansprakelijkheid voor 

verkrijgers, onbekende ver-

plichtingen blijven in beginsel 

bij WSG 

Aansprakelijkheid voor 

bekende verplichtingen 

van WSG 

Wettelijke regeling in art. 

2:334t BW. De verkrijgende 

rechtspersoon bij splitsing is 

voor het geheel aansprake-

lijk; de andere rechtsperso-

nen, secundair, tot het beloop 

Alleen aansprakelijkheid voor 

een verkrijger wanneer deze 

de verplichting expliciet heeft 

overgenomen 
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van de waarde (in het econo-

misch verkeer) van het ver-

mogen dat zij bij splitsing ver-

kregen. 

 

Als gevolg van verkrijging van de 'puzzelstukken' door middel van juridische splitsing ontstaan 

specifieke aansprakelijkheden voor verplichtingen die hun grondslag hebben in het Burgerlijk 

Wetboek. Een voorbeeld hiervan is het bepaalde in artikel 2:334t van het Burgerlijk Wetboek. Dit 

wetsartikel biedt, in het kort, elke wederpartij van de splitsende rechtspersoon de mogelijkheid 

om, in het geval degene die bij splitsing een bepaalde schuld heeft verkregen deze nalaat te 

voldoen, ook bij de andere partijen die bij de splitsing betrokken zijn, verhaal te halen.  

De achtergrond van deze wettelijke aansprakelijkheid is dat het niet de bedoeling is dat schuldei-

sers benadeeld worden door de juridische splitsing van een schuldenaar. 

 

5.1.4 Ontwerp structuur voor afwikkeling overblijvende leningen  

AFWIKKELSTICHTING OF SANEREN VIA DE OVERNEMENDE CORPORATIES 

Om de gevraagde duurzame oplossing voor WSG via het Puzzelmodel (en elk ander model dat 

tot een duurzame oplossing leidt) te kunnen realiseren, is het nodig dat duidelijk is op welke 

manier het WSW zal zorgdragen voor de afwikkeling van de achterblijvende portefeuille.  

 

Hoewel het WSW leidend is in de uiteindelijke afwikkeling heeft WSG er op toegezien dat tijdig 

duidelijk is geworden welke aanpak voor het WSW (en dus voor de sector) tot de beste oplossing 

leidt voor de afwikkeling van de achterblijvende leningen. Na een verkenning bleven twee opties 

over, namelijk: 

 

A. de achterblijvende leningen worden ondergebracht in een nieuw op te richten stichting 

onder bestuur van WSW; 

B. alle bekende en onbekende schulden worden in de splitsing toebedeeld aan de overne-

mende corporaties, waarbij de saneringsbijdrage naar rato wordt verdeeld. 

 

PLAN A: AFWIKKELSTICHTING ALS 9E VERKRIJGENDE ENTITEIT 

In deze variant wordt door WSW een nieuwe stichting opgericht. Alle leningen die niet meegaan 

naar de regiocorporaties worden ondergebracht in deze 9e entiteit (residu-stichting). Omdat de 

saneringstermijn maximaal 10 jaar is, zouden op basis daarvan dan alle leningen uiterlijk op 31-

12-2022 afgelost moeten zijn.  

 

De stichting heeft een vordering op de saneringssubsidie voor de bijdragen die nodig zijn om de 

aflossingen te doen. Daarbij is een randvoorwaarde dat er voldoende liquiditeit in het sanerings-

fonds aanwezig moet zijn om te voldoen aan de renteverplichtingen en het gewenste aflossings-

beleid. Ook is het noodzakelijk dat de saneringssubsidie voorafgaand aan de juridische splitsing 

aan WSG wordt toegekend en dat deze niet rechtstreeks wordt toegekend aan de 9e entiteit. De 

saneringsbijdrage kan enkel toegekend worden aan een TI en is in dat geval bovendien onbelast 

voor de VpB. Door middel van deze route kan de saneringsheffing gespreid over een aantal jaren 

worden geïncasseerd bij alle corporaties. Aandachtspunt bij dit model is dat rentefluctuaties in de 

tijd voor- en/of nadelig zullen zijn voor de uiteindelijke totale lasten.  
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PLAN B: CORPORATIES NEMEN LENINGEN EN SANERINGSBIJDRAGE OVER 

De regiocorporaties hebben aangegeven dat zij, onder voorwaarden, bereid zijn de achterblij-

vende leningen tijdelijk over te nemen. Dit is echter nog niet voorgelegd aan hun toezichthouders. 

Daarnaast geven de meesten aan dat men dan wil dat de leningen nog in het boekjaar 2018 

worden afgelost, zodat ze niet drukken op de balans.  

Of deze optie de moeite waard is om te realiseren hangt af van de uitkomst van de ruling die de 

Belastingdienst afgeeft voor de VpB. De ruling met de Belastingdienst dient dan ruim voor het 

moment van splitsing te worden afgegeven. Daarbij is de consequentie van deze oplossing dat 

in 2018 een saneringsheffing van minimaal 3 á 4% opgehaald moet worden in de sector.  

 

Reden waarom plan A nu de voorkeur heeft en daar bij deze subsidieaanvraag vanuit wordt ge-

gaan. Plan B wordt de komende tijd verder voorbereid en mocht dit (uiterlijk per 31 januari 2018) 

tot een betere oplossing leiden voor de sector, dan zal alsnog gekozen worden voor plan B. 

 

 

5.2 Randvoorwaarden realisatie Puzzelmodel 

5.2.1 Toezegging saneringssubsidie  

 

ZONDER SUBSIDIE PLAN NIET HAALBAAR 

Zonder aanvullende saneringssubsidie is het saneringsplan niet realiseerbaar. Onderhavige aan-

vullende subsidieaanvraag wordt 26 november 2017 bij de saneerder ingediend, zodat met in-

achtneming van de wettelijke behandeltermijn voor 15 januari 2018 uitsluitsel kan worden verkre-

gen. Daarnaast dient de huidige achtergestelde lening van het WSW van € 117,8 miljoen nog 

omgezet te worden in een gift. 

 

SANERING GELDT ALS ONTBINDENDE VOORWAARDE BIJ OVEREENKOMST MET REGIOCORPORATIES 

Ook voor de met de corporaties gemaakte afspraken is het verloop van de aanvullende subsidie-

aanvraag van wezenlijk belang. Hiervoor zijn in de intentieovereenkomsten met de overnemende 

corporaties enkele ontbindende voorwaarden opgenomen:  

 

Partijen werken mee aan de realisatie van de duurzame oplossing middels het Puzzelmo-

del zoals beschreven in de Intentieovereenkomst onder de hierna vermelde voorwaarden 

en uitgangspunten. Het niet voldoen aan een of meer van de voorwaarden of uitgangspun-

ten geeft elk van Partijen het recht om – nadat in overleg tussen Partijen gebleken is dat 

er geen passende oplossing te vinden is – de Intentieovereenkomst te beëindigen of te 

ontbinden. 

 

1. Er dient sprake te zijn van een totaaloplossing. Alle corporaties (alsmede, indien 

passend, een in het kader van de voorgenomen splitsing op te richten rechtsper-

soon) betrokken in het proces nemen hun Puzzelstuk over, zodat geen vermogen 

in WSG achterblijft.  
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2. Het Puzzelmodel dient in zijn geheel tot een financieel en volkshuisvestelijk aan-

vaardbaar scenario te komen voor de saneerder, de Aw, de overnemende corpo-

ratie en WSG. 

 

3. De Aw geeft een finaal positief oordeel over het scheidingsvoorstel DAEB/niet-

DAEB van WSG en bevestigt dat schriftelijk. De Overnemende Corporaties zijn 

niet gehouden aan het opstellen van een nieuw of aangepast scheidingsvoorstel 

na overname van de activa en passiva c.q. het puzzelstuk.  

 

4. De sanering van WSG wordt mogelijk gemaakt door een aanvullende sanerings-

bijdrage op grond van art. 111 en 112 BTIV.  

 

5. WSW-saneerder honoreert namens de Minister de aanvullende subsidieaanvraag 

op basis van het Puzzelmodel, inclusief de daarin gestelde voorwaarden, in de 

vorm van een saneringsbesluit. 

 

6. De overnemende corporatie gaat uit van de risico’s zoals beschreven door  

notarissen n.a.v. de kadastrale recherche. Indien na onderzoek door de overne-

mende corporatie nieuwe risico’s naar voren komen, kan dat tot uiterlijk 1 decem-

ber 2017 aanleiding zijn voor heroverweging van de hoogte van Het Bod.  

 

7.  Belastingadviseurs heeft voorafgaand aan de juridische splitsing een due 

dilligence onderzoek uitgevoerd naar de BTW aspecten verbonden aan het over 

te dragen vastgoed. WSG zorgt ervoor dat eventuele bevindingen uit dit onderzoek 

met de Belastingdienst zijn afgewikkeld. 

 

5.2.2 Goedkeuring juridische splitsing 

VOORSTEL TOT SPLITSING 

De besturen van de partijen bij de splitsing stellen een voorstel tot splitsing en een schriftelijke 

toelichting op overeenkomstig artikel 2:334f lid 2 jo 2:334g lid 1 BW. Het voorstel vermeldt onder 

andere: 

- een beschrijving aan de hand waarvan nauwkeurig kan worden bepaald welke vermogens-

bestanddelen van de splitsende rechtspersoon zullen overgaan op elk van de verkrijgende 

rechtspersonen en welke vermogensbestanddelen door hem zullen worden behouden; 

- de waarde van het deel van het vermogen dat elke verkrijgende rechtspersoon zal verkrijgen. 

 

OVERLEG, ZIENSWIJZEN EN GOEDKEURINGEN 

Goedkeuring vereist van de Minister van BZK, de huurdersorganisaties en WSW 

Op basis van art. 53 Woningwet is voor een juridische splitsing goedkeuring nodig van de Minis-

ter/Aw. Dit artikel gaat weliswaar over het aangaan van een fusie door een woningcorporatie, 

maar lid 6 verklaart dit artikel ook (grotendeels) van toepassing op een splitsing als bedoeld in 

art. 2:334a BW. 
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Voor wat betreft een splitsingsvoorstel geldt dat de huurdersorganisaties (in de zin van art. 1 lid 

1 sub f Wohv) hiermee dienen in te stemmen (art. 53 lid 2 Ww). De huurdersorganisatie van WSW 

en die van Woonvizier hebben reeds ingestemd, zie bijlage R en S. 

 

Op basis van het Reglement van Deelneming van het WSW (RvD) hebben deelnemende toege-

laten instellingen zowel goedkeuring benodigd van het WSW voor een juridische splitsing (art. 27 

lid 1 RvD) als voor de vervreemding van de onderneming dan wel (een wezenlijk gedeelte van) 

de woongelegenheden (art. 29 lid 1 sub b RvD). 

 

Zienswijze gemeente 

WSG voert overleg over het goedkeuringsverzoek voor de juridische splitsing dan wel activa/pas-

siva transactie met alle betrokken gemeenten (waar zij haar woonplaats heeft, waar zij feitelijk 

werkzaam is en die waar de verkrijgende toegelaten instellingen na de transactie hun woonplaats 

hebben en feitelijk werkzaam zullen zijn) en vraagt van hen een zienswijze (art. 53 lid 2 jo. lid 6 

en 7 Ww en art. 94 Btiv). Zie bijlage Q voor de bevindingen tot op heden en bijlage P voor de 

zienswijzen van de gemeenten waar WSG bezit heeft.  

 

5.2.3 Oprichten entiteit voor onderbrengen leningen 

In het saneringsplan is uit gegaan van het plan om de achterblijvende leningportefeuille onder te 

brengen in een aparte stichting die wordt opgericht voorafgaand aan de juridische splitsing van 

WSG en onder de hoede komt van WSW.  

 

Voor de voortgang van de juridische splitsing is het noodzakelijk dat de statuten van de stichting 

met daarin de doelstelling en de governancestructuur tijdig zijn uitgewerkt. Daarbij zal ook het 

beleid bepaald moeten worden voor de aflossing van de leningen en daarmee samenhangend, 

de vereiste saneringsheffing. Sinds 14 november vindt overleg plaats tussen het WSW, het mi-

nisterie van BZK en Aedes over de inrichting en het beleid voor de oprichting van deze stichting. 

Met BNG en de Waterschapsbank heeft WSW deze oplossing afgestemd en zij zijn daarmee 

akkoord. 

 

5.2.4 Ontheffing markttoets 

De Aw heeft aangegeven dat de markttoets (art. 44c Ww) in beginsel van toepassing is op de 

splitsing die nodig is voor het bewerkstelligen van het Puzzelmodel. WSG vraagt namens de 

gezamenlijke overnemende corporaties ontheffing (het niet van toepassing verklaren) van de 

markttoets aan. De Aw heeft hierbij aangegeven dat voor het niet van toepassing verklaring van 

de markttoets naar de totale puzzel gekeken zal worden. 

 

De brief wordt eind november aan de Aw verzonden. De tekst is tot stand gekomen in nauwe 

afstemming met de regiocorporaties en de Aw. Met de Aw is verschillende malen overleg geweest 

over de beste formulering. De kern van de argumentatie luidt dat het evident is dat geen markt-

partij dit volledige bezit (inclusief de leningen) wil (en ook niet kan) overnemen tegen de markt-

waarde van de leningen, ongeacht de daarop van toepassing zijnde Loan-to-Value ratio. De ne-

gen toegelaten instellingen nemen al het in hun eigen werkgebied liggende bezit van WSG over, 

inclusief niet attractief bezit onder de verplichting een aanzienlijk deel van de geborgde leningen 

van WSG als eigen schuld te voldoen.  
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Scheiden van het Daeb-bezit en het niet-Daeb-bezit en afzonderlijke verkoop daarvan is op zich 

niet onmogelijk, maar vanuit volkshuisvestelijk perspectief onwenselijk. De verkoopopbrengst van 

het niet-Daeb-bezit aan marktpartijen zal (veruit) ontoereikend zijn om de leningportefeuille op 

het niet-Daeb bezit dat bij WSG achterblijft, af te lossen inclusief de extra kosten voor het ver-

vroegd aflossen, waardoor een hogere schuld voor WSG resteert. 

Gelet op de aard en de omvang van de werkzaamheden (het totaal van bezittingen en (geborgde) 

schulden) is het evident dat anderen dan toegelaten instellingen, die geen geborgde leningen 

kunnen overnemen, deze werkzaamheden niet wensen uit te voeren als bedoeld in art. 42 lid 2 

BTIV. WSG en de overnemende toegelaten instellingen verzoeken de Aw derhalve vast te stellen 

dat dit inderdaad het geval is en dat derhalve de markttoets zoals omschreven in art. 44c lid 1 

sub a-g en i Woningwet niet van toepassing is. 

 

SCHEIDINGSVOORSTEL DAEB/NIET-DAEB 

Het scheidingsvoorstel DAEB/niet-DAEB is 31 oktober 2018 bij de Aw ingediend. Het is voor 

WSG onmogelijk om twee sluitende takken te creëren. In overleg met Aw is daarom aangesloten 

bij de puzzelstukken en hoe deze ‘landen’ in de overnemende corporaties. DAEB en niet-DAEB 

worden hierbij ook tezamen bezien omdat de leningen niet naar DAEB en niet-DAEB afzonderlijk 

worden toegekend. Voor de scheiding krijgt de niet-DAEB tak immers met interne leningen te 

maken en niet met de geborgde schuld. De overnemende corporaties hoeven na overname van 

het puzzelstuk geen nieuw scheidingsvoorstel in te dienen.  

 

5.2.5 Vrijwaring overnemende corporaties 

Met de keuze voor een juridische splitsing stellen de overnemende corporaties de voorwaarde 

dat zij gevrijwaard worden van de bijzondere risico's en aansprakelijkheden (artikel 2:334t BW) 

die met de voorgenomen juridische splitsing van WSG gepaard gaan. Dit vanuit de gedachte dat 

de nadelige financiële gevolgen die mogelijk kunnen voortvloeien uit de bijzondere risico’s en 

aansprakelijkheden van een juridische splitsing niet voor rekening van alleen de regiocorporaties 

behoren te komen, maar moeten worden gedragen door de sector als geheel. Het gaat om vrij-

waring voor verplichtingen die zij in het geval van verkrijging van vermogen van WSG door middel 

van een activa/passiva transactie niet hadden verkregen (of die in een dergelijk geval was be-

trokken in de berekening van het 'puzzelstuk' van elk van de overnemende corporaties). 

 

Daarom wordt de minister vanaf de dag van de splitsing en voor de duur van maximaal twee jaar 

om vrijwaring verzocht voor - kort gezegd - schade uit nakoming van verbintenissen waar de 

overnemende corporaties voor aansprakelijk worden gesteld, (waaronder belastingheffingen), 

eventuele overdrachtsbelasting, en aansprakelijkstellingen voor nu nog onbekende claims. Dit 

alles behalve als het om kleine bedragen gaat (tot € 10.000), of als het gaat om claims waar de 

overnemende corporaties wel voor aanspreekbaar zouden zijn als gekozen was voor een ac-

tiva/passiva transactie. De precieze tekst van de gevraagde vrijwaring en de voorwaarden daarbij 

is opgenomen in bijlage V.a. In bijlage V.b is een nadere toelichting op de gevraagde vrijwaring 

opgenomen.  
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5.2.6 Decharge en vrijwaring huidige bestuur en commissarissen WSG 

 

5.2.7 Overname procedures bestuursaansprakelijkheid oud-bestuur en oud-RvT 

WSG heeft zowel haar voormalige bestuurder als de voormalige RvT aansprakelijk gesteld. Bij 

de procedure tegen de voormalige bestuurder is WSG zowel in eerste als in tweede aanleg, in 

het ongelijk gesteld.  

De procedure in eerste aanleg tegen de voormalige RvT is in de zomer van 2016 opgestart. Met 

het ministerie van BZK is overleg gevoerd over de voortzetting van deze procedure en een even-

tueel cassatieberoep van de procedure tegen de voormalig bestuurder. Het ministerie van BZK 

heeft aangegeven in beginsel bereid te zijn – gezien het grote maatschappelijke belang – om via 

een akte van cessie beide dossiers van WSG over te nemen en voort te zetten, en heeft WSG 

daarom ook verzocht om cassatieadvies in te winnen en te overwegen cassatie in te stellen tegen 

de uitspraak van het Hof betreffende de voormalige bestuurder.  

 

 

5.3 WSG houdt op te bestaan 

5.3.1 Tijdlijn 

In het proces waarin de vervolgstappen voor het verder uitwerken van het Puzzelmodel zijn vast-

gelegd, is een tijdlijn opgenomen eindigend op 31 december 2017, de in overleg met WSW ge-

plande realisatiedatum. Omdat de ondertekening van de biedingen (vanwege de interne besluit-
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vorming bij de overnemende corporaties) niet eerder plaats kon vinden dan in oktober en van-

wege de realiseerbaarheid is besloten dat een effectuering van het Puzzelmodel op 31 december 

2017 niet haalbaar is en wordt 30 april 2018 als nieuwe realisatiedatum vastgesteld. 

 

Uiterlijk 30 april 2018 wordt de akte van splitsing bij de notaris getekend, waarmee de juridische 

overgang van het vastgoed én de leningen definitief is. Per 30 april zijn alle bedrijfsactiviteiten 

beëindigd, de medewerkers uit dienst en is WSG opgehouden te bestaan. 

 

Tussen het moment van het saneringsbesluit en de daadwerkelijke overdracht van de activa en 

passiva moet nog veel werk verzet worden. Enerzijds heeft dit betrekking op het gebied van de 

daadwerkelijke overdracht zelf (zie de hierna volgende paragraaf). Anderzijds heeft dit betrekking 

op de finale bepaling van de daadwerkelijke kasstroom c.q. te bepalen overdracht van daaraan 

gerelateerde leningen.  

Daarbij spelen zaken die op dit moment nog niet vastgesteld kunnen worden maar die wel mee-

genomen zijn in de doorrekeningen. Te denken valt aan de bepaling van de afwikkeling van de 

basisrenteleningen, de impact van nog af te geven ruling door de belastingdienst en de te verre-

kenen kosten op het moment van overdracht. Uiteindelijk zijn de uitkomsten hiervan bepalend 

voor de exacte omvang van de achterblijvende leningen. 

 

5.3.2 Soepele overdracht van het vastgoed en de leningen 

Voor de continuïteit van de dienstverlening aan de bewoners en de relatie met stakeholders heeft 

WSG samen met de regiocorporaties een transitieplan opgesteld. Iedere corporatie h eft hiervoor 

een projectleider aangewezen. Bij WSG is dat de

 

Voor de transitie is het volgende doel geformuleerd: 

‘Op 1 maart 2018 is alle informatie en data van het te exploiteren vastgoed zowel fysiek 

als digitaal overgedragen aan de regiocorporaties op dusdanige wijze dat zij de bedrijfs-

voering van WSG geruisloos kunnen overnemen en huurders en stakeholders geen hin-

der ondervinden van de overgang.‘ 

 

De bij WSG aanwezige gegevens en kennis over het vastgoed en het vastgoedbeheer wordt op 

vier manier overgedragen aan de corporaties: 

 

1. Digitale informatie over complexen, verhuureenheden, huurders, leverancier, contracten, be-

leidszaken, documenten, bewonerscommissies etc.  

We gebruiken hiervoor een extra Dataroom. De regiocorporaties kunnen de bestanden uit de 

Dataroom via de verkenner in hun eigen kantoorautomatisering plaatsen. Iedere corporatie 

krijgt een eigen Dataroom.  

 

2. Fysieke overdracht van dossiers en archieven.  

WSG beschikt niet over een DMS systeem en de meeste archiefstukken zitten in mappen en 

dozen. De corporaties moeten hiervoor fysiek ruimte beschikbaar maken. Het algemene/his-

torische WSG archief wordt overgedragen aan Thuisvester. 
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3. Conversie/overdracht uit het primaire systeem van WSG (NCCW). 

Twee corporaties zullen hier gebruik van maken. De andere corporaties zullen de basisge-

gevens uploaden vanuit aangeleverde Excel bestanden. 

 

4. Warme overdracht en persoonlijke toelichting door woonconsulenten, klantenservice, mede-

werkers onderhoud, het zorgteam, incasso, servicekosten, vastgoed, huuradministratie, as-

setmanagement. 

 

Daarbij zullen aan enkele corporaties grondposities en af te wikkelen dossiers grondposities wor-

den overgedragen. 

 

5.3.3 Afwikkeling WSG  

Ter afsluiting maakt WSG een jaarrekening voor het jaar 2017 met een goedkeurende accounts-

verklaring. Daarnaast zal voor 2018 een eindstaat opgemaakt worden. De archieffunctie voor de 

administratieve bescheiden gedurende de verplichte bewaartermijnen zal geregeld worden. 

 

Op basis van het sociaal plan hebben alle medewerkers een voorstel ontvangen voor de vast-

stellingsovereenkomst, waarbij het streven is om begin januari met iedereen afspraken gemaakt 

te hebben. Voor zover nodig zullen vervolgstappen gezet worden.  
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6. DE AANVRAAG:  

wat nodig is om de gekozen oplossing te realiseren 

Het Puzzelmodel als oplossing van de financiële problemen van WSG is het resultaat van een 

complex proces en ook de realisatie is niet eenvoudig. Meest fundamenteel is de saneringssub-

sidie die noodzakelijk is om tot een afwikkeling te kunnen komen. Goedkeuring van de juridische 

splitsing en een invulling van alle randvoorwaarden maken dat de sanering kan worden gereali-

seerd. 

 

6.1 Aanvullende subsidieaanvraag saneerder 

Met het saneringsbesluit nr. 81 van juli 2013 kreeg WSG de opdracht om via de uitvoering van 

gerichte saneringsmaatregelen te werken aan een verbeterde uitgangspositie voor een totaalop-

lossing, én om te komen tot een plan om deze duurzame oplossing te effectueren, inclusief een 

raming van de daarvoor benodigde saneringssteun.  

 

De duurzame totaaloplossing is gevonden in het Puzzelmodel, zoals uiteengezet in deze aanvul-

lende aanvraag en het onderliggende aanvullende saneringsplan met bijlagen. De raming van de 

aanvullende saneringssubsidie is € 729 miljoen en is conform de richtlijnen gebaseerd op het 

tegenvallersscenario. Het basisscenario van het Puzzelmodel kent een raming van de sanerings-

subsidie van € 553 miljoen. Mogelijke tegenvallers zijn geraamd op € 75 miljoen en daarbij is het 

risico van een rentedaling van 1% ingeschat op € 101 miljoen. Daarmee komt het tegenvallers-

scenario op € 729 miljoen. 

 

FORMEEL VERZOEK 

WSG verzoekt de saneerder om: 

A. in te stemmen met het voornemen van WSG om de in het saneringsbesluit nr. 81 ge-

noemde totaaloplossing vorm te geven via het in deze aanvraag uitgewerkte Puzzelmo-

del; 

B. daarvoor uiterlijk 15 januari 2018 te besluiten om aan WSG een aanvullende subsidie toe 

te kennen van € 729 miljoen, gebaseerd op het tegenvallersscenario inclusief 1% rente-

effect; 

C. er voor zorg te dragen dat het saneringsfonds over de middelen beschikt om deze sub-

sidie in een tijdsperiode van maximaal 5 jaar uit te keren; 

D. maatregelen te treffen voor de overdracht van de overblijvende leningen, waarbij WSG 

uitgaat van het oprichten van een stichting onder bestuur van WSW, die voor de splitsing 

de leningen en bijbehorende middelen (feitelijk de ontvangen saneringssubsidie dan wel 

de vordering op de saneerder) overneemt van WSG; 

E. uiterlijk 15 januari 2018 te besluiten om de achtergestelde renteloze lening van € 117,754 

miljoen die WSG ontving in de periode 2013-2017 om te zetten in een bijdrage (conform 

besluit nr. 81 punt e); 

F. in te stemmen met, dan wel te bevorderen dat de Minister instemt met de vrijwaring van 

de overnemende corporaties als verkrijgende partij in de splitsing, voor de onbekende 

claims en aansprakelijkheid voor de andere verkrijgende partijen; 
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G. in te stemmen met, dan wel te bevorderen dat de Minister instemt met de vrijwaring van 

de huidige Bestuurder en huidige Commissarissen van WSG voor bestuursaansprake-

lijkheid met ingang van 1 maart 2018; 

H. in te stemmen met, dan wel te bevorderen dat de Minister instemt met de overname van 

de lopende bestuursaansprakelijkheidsprocedures tegen de oud-bestuurder en oud-le-

den van de Raad van Toezicht; 

I. te bevorderen dat de Minister tijdig goedkeuring verleent voor de zuivere juridische split-

sing van WSG; 

J. te bevorderen dat de Aw tijdig vergunning verleent voor de ontheffing van de markttoets; 

K. voor de uitvoering van de afspraken die nadat de splitsing heeft plaatsgevonden (bijvoor-

beeld op het terrein van vrijwaringen) een regeling op te stellen en vast te leggen met de 

betrokken partijen in een uitvoeringsovereenkomst. Daarbij ook vastleggen welk deel van 

de saneringsbijdrage meegaat naar de 9de entiteit en welk deel beschikbaar blijft in het 

saneringsfonds voor de afwikkeling van de overige tegenvallers. 

  

WSG zal met een besluit waarin bovenstaande geregeld is, al het mogelijke doen om binnen de 

formele kaders de totaaloplossing uit te voeren, waarbij WSG als organisatie uiterlijk op 30 april 

2018 ophoudt te bestaan. WSG heeft zich daarmee maximaal ingespannen om tegen zo laag 

mogelijke kosten de financiële problemen van WSG duurzaam op te lossen.   
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7. BIJLAGEN  

Financieel 

A. Balans WSG per 31 december 2016 

B. WSG jaarverslagen jaarrekening 2016 

C. Liquiditeitsprognose 2017 en 2018 

D. Solvabiliteitspositie – basisscenario Zelfstandig doorgaan  

E. Treasury rapportage leningenportefeuille: analyse van de leningportefeuille van  

 

Prestatieafspraken 

F. Woonvisie Geertruidenberg 

G. Prestatieafspraken (bod) Geertruidenberg 

H. Woonagenda Roosendaal 

I. Woonconvenant Roosendaal 

J. Prestatieafspraken/jaarschijf (bod) Roosendaal  

 

Beslissing splitsing /  

K. Beslismatrix

 

Overleg met stakeholders en zienswijzen 

L. Presentatie plannen WSG aan regio gemeenten 3 oktober 2017 

M. Verslag bijeenkomst gemeenten 3 oktober (de resultaten van het overleg met de ge-

meenten)  

N. Zienswijzen gemeenten scheiding DAEB/niet-DAEB en minimaal noodzakelijk DAEB 

O. Bevindingen WSG zienswijzen minimaal noodzakelijk DAEB 

P. Zienswijzen gemeenten splitsing WSG 

Q. Bevindingen WSG zienswijzen tav juridische splitsing en sanering 

R. Instemming huurdersvereniging Geertruidenberg met splitsing 

S. Instemming Huurdersvereniging Woonbelang met splitsing 

T. Brief van WSG aan WSW waarin gevraagd wordt wat de bijdrage van WSW zou kunnen 

zijn.  

U. Gespreksverslagen banken d.d. 1 mei en 20 oktober 2017 

 

Vrijwaringen 

V. Voorstel vrijwaring overnemende corporaties en toelichting daarop.  

W. Voorstel vrijwaring huidige bestuurder en RvC 

 

Fiscaal 

X. Diverse documenten van  betreffende de fiscale aspecten en ruling met de be-

lastingdienst: 

a. Memo fiscale gevolgen puzzelscenario 

b. Afstemming consequenties puzzelstukken WSG met Belastingdienst 

c. Consequenties overdrachtsbelastingdienst 

d. Verzoek betreffende schenking overdrachtsbelasting 

e. Afstemmingsverzoek fiscale gevolgen ontvlechting 
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8.2 Geconsolideerde balans per 31 december 2016 

(na voorgestelde resultaatbestemming) (x € 1.000)

refe-

rentie

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

DAEB-vastgoed in exploitatie 8.11.1 373.698 398.213

Niet-DAEB vastgoed in exploitatie 8.11.1 105.741 84.398

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 8.11.1 49 836

479.488 483.447

Financiële vaste activa

Deelnemingen 8.11.2.1 48 336

Latente belastingvordering(en) 8.11.2.2 2.611 2.732

Leningen u/g 8.11.2.3 5.408 5.408

8.067 8.476

Som van de vaste activa 487.555 491.923

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden

Vastgoed bestemd voor de verkoop 8.11.3 16.464 20.218

16.464 20.218

Vorderingen

Huurdebiteuren 8.11.4.1 246 75

Gemeenten 8.11.4.2 - 96

Vorderingen op maatschappijen waarin wordt deelgenomen 8.11.4.3 616 -

Overige vorderingen 8.11.4.4 2.740 2.431

Overlopende activa 8.11.4.5 749 98

4.351 2.700

Liquide middelen 8.11.5 6.272 31.977

Som van de vlottende activa 27.087 54.894

TOTAAL ACTIVA 514.643 546.817

A C T I V A
31 december 31 december

2016 2015
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refe-

rentie

GROEPSVERMOGEN

Overige reserves 8.11.6 -334.397 -326.829

Herwaarderingsreserve 8.11.6 60.315 52.999

-274.081 -273.830

VOORZIENINGEN

Latente belastingverplichting 8.11.7.1 752 800

Voorziening deelnemingen 8.11.7.2 3.498 1.708

Overige voorzieningen 8.11.7.3 2.916 9.026

7.167 11.534

LANGLOPENDE SCHULDEN

Schulden / leningen overheid 8.11.8 - -

Schulden / leningen kredietinstellingen 8.11.8 672.030 677.593

Saneringssteun 8.11.8 89.283 74.250

Overige schulden 8.11.8 2.378 2.941

763.691 754.784

KORTLOPENDE SCHULDEN

Schulden aan kredietinstellingen 8.11.9 5.567 43.623

Schulden aan leveranciers 8.11.9 1.521 1.632

Schulden aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen 8.11.9 - -

Belastingen en premies sociale verzekeringen 8.11.9 476 715

Schulden ter zake van pensioenen 8.11.9 -0 29

Overige schulden 8.11.9 56 197

Overlopende passiva 8.11.9 10.246 8.133

17.866 54.329

TOTAAL PASSIVA 514.643 546.817

P A S S I V A
31 december 31 december

2016 2015
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VOORWOORD 

 
Voor u ligt het jaarverslag en de jaarrekening van 2016. Op basis van de nieuwe waarderingsmetho-
diek, zoals bepaald in de Woningwet. De implementatie van de Woningwet is daarmee nog niet ge-
heel afgerond. We kregen voor het indienen van een splitsingsplan uitstel tot 31 oktober 2017 in ver-
band met de sanering.  
 
In 2016 zijn vervolgstappen gezet in het zoeken naar een duurzame oplossing voor de financiële pro-
blemen van WSG; het project kreeg de naam DuO. Doelstelling is om met behoud van het minimaal 
noodzakelijke DAEB-bezit, die oplossing te realiseren die leidt tot de laagste kosten voor de sector. 
Onderzoek wees uit dat fusie met één corporatie niet haalbaar is, maar dat een verdeling van het bezit 
over een groep corporaties wel kansrijk is. Het zogeheten puzzelmodel wordt met negen regiocorpora-
ties onderzocht en in de loop van 2017 zal duidelijk worden of dit haalbaar is. Blijkt het haalbaar, dan 
is het streven dit per 31 december 2017 te realiseren en houdt WSG per die datum op te bestaan. 
 
DuO vraagt veel tijd en aandacht terwijl de reguliere dienstverlening en bedrijfsvoering doorgaat. De 
ingezette verbeterplannen leidden in 2016 tot een organisatie die het maximale biedt wat met de hui-
dige middelen mogelijk is. Ik heb veel respect voor de medewerkers die in de onzekere situatie van 
WSG zorgen voor een goede dienstverlening aan de huurder en zich volledig inzetten voor het conti-
nueren van de bedrijfsvoering. 
 
De nieuwe waarderingsgrondslag geeft een ander beeld van de vermogenssituatie van WSG. Het pro-
ces om te komen tot de waardering op basis van marktwaarde is goed verlopen. 

 

 

Liesbeth van Beek-Bouw, 

directeur-bestuurder, 

Geertruidenberg, april 2017 
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1. KOERS EN ONTWIKKELING WSG 

 

1.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk gaan we nader in op de beleidsmatige ontwikkelingen die WSG in 2016 heeft doorlo-

pen. De focus heeft met name gelegen op de voorbereidingen voor de tweede fase van de sanering. 

Er is een strategische omgevingsanalyse opgesteld die als basis diende voor de mogelijke oplossings-

modellen voor de sanering. Een werkgroep Duurzame Oplossing (DuO) is intern samengesteld om het 

verdere saneringsproces in kaart te gaan brengen, in nauw overleg met het Waarborgfonds Sociale 

Woningbouw (WSW) en Autoriteit woningcorporaties (Aw). 

 

 

1.2 DuO 

In 2016 hebben we hard gewerkt aan het zoeken naar een duurzame oplossing voor WSG. WSG 

kampt zoals bekend met grote financiële problemen door een forse overfinanciering van langlopende 

leningen tegen een rentepercentage dat anno 2016 vele malen hoger ligt dan de huidige marktrente. 

Daarnaast is het bezit van WSG verspreid over 15 gemeenten, waarmee het werkgebied zeer uitge-

strekt is. Tot slot maakt zorgvastgoed een substantieel onderdeel uit van het bezit van WSG, wat een 

specifieke deskundigheid vraagt om de exploitatie goed te managen. Al met al is duidelijk dat een 

aanzienlijke aanvullende saneringssteun nodig is, ongeacht welke oplossing uiteindelijk wordt geko-

zen voor de sanering. WSW heeft dat bevestigd in haar brief aan Minister Blok van 14 december 

2016.  

 

Uit deze brief:  

“WSG voert sinds juli 2013 een herzien saneringsplan uit om haar financiële problemen op te lossen. 

Het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV), destijds belast met de saneringstaak, kende met het sa-

neringsbesluit 117,8 miljoen euro toe aan saneringssteun. Uit het saneringsbesluit van het CFV volgt 

dat het saneringsplan ziet op de eerste vijf jaar waarin WSG wordt gesaneerd naar de toen geldende 

saneringsnorm, zijnde een eigen vermogen van 10% van de jaarhuur. Met een vermogen van 10% 

van de jaarhuur werd gedacht dat WSG een goede uitgangspositie zou hebben om op te gaan in een 

kredietwaardige corporatie. De uitvoering van de saneringsmaatregelen in combinatie met de sane-

ringssteun zou WSG mogelijk een interessante partner maken voor andere corporaties om mee sa-

men te gaan.  

Onderdeel van het besluit is dat als in de eerste vijf jaar geen definitieve oplossing voor WSG wordt 

gevonden, WSG door aanvullende maatregelen en/of een nieuw besluit tot toekenning van sanerings-

steun uiterlijk in een volgende termijn van vijf jaar naar de kredietwaardigheidseisen van de borgings-

voorziening WSW wordt gebracht. 

 

Dit betekent dat voor 1 juli 2018 moet worden bezien of een nieuw besluit tot toekenning van sane-

ringssteun aan WSG noodzakelijk is. In het kader van de sanering heeft WSG onderzocht of er corpo-

raties zijn die bereid zijn om te fuseren. Duidelijk is geworden dat geen van de corporaties waarmee is 

gesproken WSG in haar geheel overneemt: een fusie met één corporatie is derhalve niet haalbaar. 

Het bezit van WSG is geografisch dermate gespreid, dat dit niet volledig aansluit op het werkgebied 

van een andere corporatie. Daarnaast heeft WSG te maken met overfinanciering. Het gaat om een in 

verhouding grote leningportefeuille die door de huidige lage rente een omvangrijke negatieve markt-

waarde heeft. 

 

WSG beziet momenteel welke alternatieve oplossingen mogelijk zijn voor een duurzame oplossing 

van de financiële problemen. Eén van de alternatieve oplossingen die WSG nu onderzoekt, is het la-

ten overnemen van het volledige bezit van WSG door een aantal regionale corporaties, daar waar dit 

aansluit bij de werkgebieden van de betreffende corporaties. Hierbij is het uitgangspunt om zoveel 

mogelijk leningen mee te geven. De eerder toegezegde saneringssteun van 117,8 miljoen euro is niet 

voldoende om een duurzame oplossing voor de financiële problemen van WSG te realiseren. 

 

Een indicatie van de benodigde financiële middelen is dat voor WSG aanvullend nog een substantieel 

bedrag nodig is. Uitgangspunt bij het onderzoek naar alternatieve oplossingen is om de benodigde 
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aanvullende financiële middelen zo laag mogelijk te laten zijn. WSG voert dit onderzoek uit in overleg 

met betrokken partijen, waaronder corporaties, gemeenten en huurders. Zorgvuldigheid en draagvlak 

zijn daarbij belangrijk.” 

 

Wij verwachten aan het eind van het tweede kwartaal van 2017 duidelijkheid te hebben of we in 2017 

met een aantal regionale corporaties tot overeenstemming kunnen komen over overname van het be-

zit. Wij noemen dat Het Puzzelmodel. Het tweede kwartaal van 2017 wordt ook gebruikt voor nader 

onderzoek naar het over te nemen bezit en de voorwaarden waaronder dat gebeurt. In de tweede helft 

van 2017 kan vervolgens met gemeenten, huurdersorganisaties en ondernemingsraden van de be-

trokken corporaties worden overlegd, waarna besluitvorming kan plaatsvinden. Ons streven is om de 

besluitvorming nog in 2017 af te ronden. 

 

 

1.3 Speerpunten 2016 

In 2016 ligt de focus op het op orde brengen van de organisatie, zoals verwoord in het ondernemings-

plan 2014 – 2018 en in het evaluatierapport 2014. Er zijn veel stappen gezet en de organisatie is klaar 

voor de volgende stap. Die stap is afhankelijk van de duurzame oplossing voor WSG zoals hiervoor 

beschreven in de paragraaf over DuO.  

De speerpunten voor 2016 zijn in de volgende paragrafen toegelicht. 

 

1.3.1 Uitvoering saneringsmaatregelen 

De voortgang van de saneringsmaatregelen is toegelicht in paragraaf 5.1. 

 

1.3.2 Portefeuillestrategie 

In 2015 heeft WSG haar portefeuillestrategie opgesteld, onderbouwd vanuit het woningmarktonder-

zoek Geertruidenberg dat is uitgevoerd door RIGO. In de portefeuillestrategie is benoemd dat het 

kernbezit is gelegen in de gemeente Geertruidenberg en dat het bestaat uit 960 sociale huurwoningen 

aangevuld met 60 vrije sectorwoningen. Deze laatste woningen zijn onderdeel van onze DAEB-

complexen en rekenen we derhalve tot onze kernvoorraad van in totaal 1.020 woningen.  
De aantallen zijn in 2016 afgestemd met collegacorporatie Thuisvester en gemeente Geertruidenberg. 

Ook is er instemming van onze huurdersvereniging op deze portefeuillestrategie. 

 

Belangrijk onderdeel van onze vastgoedportefeuille betreft 1.418 intramurale zorgwoningen (zie ook 

paragraaf 1.3.3). Deze woningen verhuren wij aan 6 grote zorgpartners. Dit deel van ons bezit (33%) 

zorgt voor bijna de helft (47%) van onze inkomsten. We verhuren ruim de helft van deze woningen 

met all-in contracten. Met succes werken we aan het inperken van de risico’s in deze portefeuille. We 

sturen op het afstoten van losse en vaste inventaris, krijgen inzicht in verwachte bezettingsgraden, in-

terne wachtlijsten en afspraken met het zorgkantoor en we voeren regelmatig op verschillende ni-

veaus overleg. 

Gelet op de relatief hoge inkomsten uit deze portefeuille kiezen we ervoor om naast het kernbezit, 

voorlopig ook onze volle aandacht voor de zorgportefeuille te houden. Dat doen we door het op 

sterkte houden van de sturing door het zorgteam. 

 

Naast het beheer van onze kernvoorraad in Geertruidenberg en van de zorgportefeuille is op termijn 

verkoop van ons overige vastgoed aan de orde. Deze verkoop prioriteren we op rendement, risico en 

bedrijfslasten op basis van 8 criteria (hold-sell). De opbrengsten vanuit verkoop zetten we op termijn in 

voor een transformatie van de kernvoorraad (labelsprongen, renovatie en/of sloop-nieuwbouw) dan 

wel voor het aflossen van leningen. In 2016 hebben we onze verkoopvijver uitgebreid door het ver-

snipperde bezit (minder dan 3 aaneengesloten woningen) in ons kernwerkgebied een verkoopbestem-

ming te geven. Dit is ingegeven door de relatief hoge(re) kosten van labelsprongen en onderhoud bij 

versnipperd bezit. WSG heeft geen duurzaamheidsprogramma. Het energieakkoord met doelstelling 

‘Gemiddeld label B in 2020’ is geen beleidsveld passend bij een saneringscorporatie. 

 

1.3.3 Zorgvastgoed 

De portefeuille zorgvastgoed krijgt van een specialistisch team binnen WSG bijzondere aandacht. Met 

1.418 verhuureenheden levert deze portefeuille circa 47% van onze huurinkomsten. Het managen van 
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deze portefeuille is gericht op enerzijds waardebehoud en anderzijds op het terugdringen en beheers-

baar maken van de risico’s. Zowel op management- als op bestuurlijk niveau worden productie (zorg-

omzet waar de huisvestingsvergoeding van wordt afgeleid), gevolgen van scheiden van wonen en 

zorg, ontwikkelingen in de markt, acties en marketing per complex besproken. In 2016 is er gewerkt 

aan de relatie met onze zorgpartners en aan gedeelde visies op de verschillende complexen. Dit is 

input voor onze complexbeheerplannen, die volgen op de in 2016 herijkte portefeuillestrategie. In 

2018 dient zich een nieuw bekostigingsstelsel aan voor de zorg. Naar verwachting wil een aantal zorg-

partners op basis daarvan nieuwe (contract)afspraken maken.  
In hoofdstuk 4 is een uitgebreide toelichting opgenomen over het zorgvastgoed.  

 

1.3.4 Onderhoud bezit 

De taakstelling uit het saneringsplan is kort samengevat “minimaal noodzakelijk onderhoud op basis 

van doorexploiteren”. Bij het opstellen van het saneringsplan had WSG geen meerjarenonderhouds-

planning en -begroting (MJOP en MJOB), was de technische staat van haar bezit onbekend en was 

ook onbekend welke technische installaties aanwezig waren in de complexen. Hierdoor zat er een fors 

risico in de onderhoudsbegroting en dat risico is ook als zodanig benoemd in het saneringsplan. Dit 

risico heeft zich de afgelopen jaren geuit in de vorm van overschrijdingen van het jaarlijkse onder-

houdsbudget. 
  
In 2016 is er een meer complete onderhoudsbegroting ontstaan, gebaseerd op theoretische levens-

duren. Nog steeds waren daarin niet alle technische installaties over de gehele looptijd opgenomen. 

Bij de begrotingsronde waren nog geen inspecties uitgevoerd ten aanzien van de voorgenomen pos-

ten. In 2016 is de inkoop van het contractonderhoud afgerond. Planmatig onderhoud is geïnspecteerd 

en waar nodig uitgevoerd. Er is een onderzoek opgestart om onze WKO-installaties te optimaliseren. 

Eén WKO is omgebouwd naar een regulier (collectief) verwarmingssysteem. Ten aanzien van klach-

tenonderhoud is de begroting fors overschreden. Dit hangt samen met het beperkte onderhoudsni-

veau van de laatste jaren. We verwachten dat het klachtenonderhoud vanaf 2017 geleidelijk zal afne-

men, als het planmatig onderhoud enkele jaren conform planning is uitgevoerd. 

In 2016 is gewerkt aan een verdere uitwerking van de MJOP. Prijscorrecties en periodieken zijn aan-

gepast, installaties en met name demarcatie in de huurcontracten/afspraken met zorginstellingen zijn 

daarin verwerkt. We toetsen de meerjarenplanning voor ons zorgvastgoed met collega-corporaties. De 

WKO-installaties worden vanaf 2017 in separate complexen ondergebracht om beter te kunnen sturen 

en afrekenen met onze klanten (servicekosten). 

 

1.3.5 Beheersing en besturing 

WSG heeft op basis van het integraal bedrijfsvoeringsplan de volgende activiteiten uitgevoerd om de 

totale bedrijfsvoering in 2016 te verfijnen: 

 Controlfunctie. In overeenstemming met de nieuwe Woningwet heeft WSG deze functie onafhanke-

lijk van de afdeling bedrijfsvoering ingevuld. Een separate invulling van de controlfunctie zoals in 

2016 vormgegeven, stimuleert een continue kwaliteitsverbetering van de planning & controlrappor-

tages zoals begroting, jaarrekening en kwartaalrapportages. 

 Optimalisatie servicekosten. Het resultaat is een kwalitatief betere en snellere afrekening van de 

servicekosten voor de huurder en een aanmerkelijke tijdsbesparing in het administratieve verwer-

kingsproces. De klanttevredenheid is verbeterd en ons streven is deze verder te verhogen. In 2017 

wordt het verbeterproces afgerond. Enkele genomen maatregelen zijn: 

- Aanpak vanuit een integrale en projectmatige benadering. 

- Een externe projectleider zorgt voor de verbindingen tussen afdelingen en de hieraan gekop-

pelde taken en verantwoordelijkheden. 

- Planning en monitoring ten aanzien van het afrekenen en het verbeterproject.  

 HRM. Er is nieuw arbobeleid opgesteld en geïmplementeerd. Voorts is een aantal personele rege-

lingen gestroomlijnd. 

 Op het gebied van de administratieve organisatie hebben we verschillende procesverbeteringen 

gerealiseerd.  

 Het mutatieproces is uitgebreid doorgelicht en geoptimaliseerd. Het proces is efficiënter inge-

richt, overbodige stappen zijn geëlimineerd, de werkzaamheden van de woonconsulenten zijn 

geüniformeerd en procesondersteuning door automatisering is sterk verbeterd. 
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 Eind 2016 is het factuurproces onder de loep genomen. Het resultaat is een concrete en over-

zichtelijke lijst met verbeterpunten waarvan de implementatie eind januari 2017 wordt afgerond.  

 Procesbeschrijvingen zijn gemaakt van onder andere een aantal HRM-processen en het proces 

contractonderhoud. De procesbeschrijvingen zijn voor alle medewerkers inzichtelijk via het in-

tranet.  

 Tenslotte is hard gewerkt aan de implementatie van procesmanagement binnen de organisatie. 

Enerzijds is bewustwording bij de medewerkers gecreëerd over hun aandeel in het geheel en 

de verantwoordelijkheid die zij hebben voor de prestaties van de processen. Anderzijds zijn bin-

nen het procesmanagement verschillende rollen benoemd, uitgewerkt èn toegewezen aan indi-

viduele medewerkers. Door het regelmatig plannen van momenten van kennisdeling en evalua-

tie met deze medewerkers krijgt procesmanagement steeds meer plaats en vorm in de organi-

satie. 

 Functioneel beheer. Functioneel beheer van onze automatiseringstoepassingen is ingericht. Kern-

gebruikers zorgen nu onder meer voor kennisvergaring, kennisverspreiding en beter gebruik van 

de automatisering om het werk gemakkelijker te maken.  

 MJOB. Verbetering van de kwaliteit en betrouwbaarheid van de meerjarenonderhoudsplanning is 

een blijvend aandachtsveld. De onderhoudsplanning op complexniveau is nu de basis voor be-

drijfswaarde in plaats van een gemiddelde norm per verhuureenheid. 

 Informatiebeveiliging. Er is een aanzet gedaan voor het informatiebeveiligingsplan. Voltooiing en 

implementatie van de benoemde verbeteracties gebeurt in 2017. 

 Het traject van de marktwaardewaardering resulteerde, naast een nieuwe waarderingsgrondslag 

voor het vastgoed in de jaarrekening, ook in een verbetering van de datakwaliteit van de vastgoed-

objecten. 

 Dienstverlening, zorg, portefeuillemanagement en risicomanagement maken ook onderdeel uit van 

dit integrale bedrijfsvoeringsplan. Deze activiteiten zijn elders toegelicht. 

 

 

1.4 Woningwet 

1.4.1 Inleiding 

De medio 2015 gewijzigde Woningwet bracht diverse acties met zich mee. Wij startten al in 2015 met 

de implementatie van de door de Woningwet nodig geworden zaken, in 2016 gingen we daarmee 

door. 

 

1.4.2 Invoering 

Zo zijn de statuten van Stichting WSG aangepast, maar ook de statuten van onze beide dochterven-

nootschappen WSG Projectontwikkeling BV en WSG Holding BV. Voor financiële verstrekkingen aan 

onze verbinding Heldenpark vragen wij ontheffing van de Autoriteit woningcorporaties (Aw). 

WSG verkocht in 2016 diverse onroerende zaken waarvoor, indien nodig, vooraf toestemming is ver-

zocht aan de Aw. Wij hebben hiervoor een ‘routeboek’ opgesteld, zodat we per soort transactie in 

beeld hebben welke toestemmingen vereist zijn.  

Op 7 september 2016 keurde de RvC een nieuw reglement financieel beheer goed, opgesteld op ba-

sis van het Aedes model.  

In 2016 hebben Huurdersvereniging Geertruidenberg, gemeente Geertruidenberg en WSG prestatie-

afspraken opgesteld, die door alle drie partijen op 8 december zijn ondertekend. Ook met gemeente 

Roosendaal zijn prestatieafspraken opgesteld en ondertekend. 

Onze woningtoewijzing is passend bij de veranderde toewijzingsregels. Onze portefeuillestrategie is 

aangepast en het beleid rondom passend toewijzen is zodanig bijgesteld dat we voldoen aan de regel-

geving. 

 

1.4.3 Scheidingsvoorstel 

Als onderdeel van de invoering van de nieuwe Woningwet dienen woningcorporaties DAEB- en niet-

DAEB-werkzaamheden te scheiden. Hierbij kan voor een administratieve scheiding dan wel een hy-

bride of juridische scheiding worden gekozen.  

 

Gezien de huidige financiële situatie van WSG, kunnen wij niet aan het uitgangspunt voldoen dat de 

DAEB- en de niet-DAEB-tak beiden levensvatbaar en financierbaar zijn. In verband met het proces 
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van zoeken naar een duurzame oplossing voor WSG hebben wij uitstel gevraagd en verkregen voor 

het indienen van een scheidingsvoorstel DAEB/niet-DAEB tot 31 oktober 2017. Een van de voorwaar-

den is dat er 31 oktober helderheid is over Het Puzzelmodel en een aanvullend saneringsplan is inge-

diend, of dat duidelijk is dat het vervolg van de sanering op een andere wijze plaatsvindt. Aw vraagt 

voorts aandacht voor tijdige en correcte afstemming met gemeenten, huurders en overnemende cor-

poraties. De Aw vraagt ons om voorlopig onze administratie wat dit betreft volgens het verlichte re-

gime in te richten. 

 

1.4.4 Visitatie 

De visitatieverplichting geldt sinds de vernieuwing van de Woningwet voor alle toegelaten instellingen. 

Omdat WSG nog niet eerder is gevisiteerd, moet WSG krachtens de Woningwet uiterlijk op 1 juli 2019 

zijn gevisiteerd. Als Aedeslid bestaat de verplichting tot visitatie echter al langer. Vanwege onze bij-

zondere situatie hebben wij bij Aedes dispensatie gevraagd en gekregen, inhoudende dat wij een on-

derzoek laten verrichten naar het onderdeel van onze belanghebbenden en dan met name naar de 

mening en betrokkenheid van huurders en gemeenten over de afgelopen twee jaar. Dit onderzoek is 

begin december 2016 gestart.  
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2. KLANT&WONEN 

 

2.1 Algemeen 

De belangrijkste doelstelling van WSG is het bieden van voldoende sociale huurwoningen voor de pri-

maire doelgroep en voor bijzondere doelgroepen zoals vergunninghouders.  

Door verminderde instroom van asielzoekers was het niet nodig om de extra voorzieningen die WSG 

voor deze groep had getroffen ook daadwerkelijk in te zetten. De reguliere taakstelling voor het huisves-

ten van vergunninghouders is bijna behaald. 

 

WSG is aangesloten bij Klik voor Wonen, een samenwerkingsverband van negen West-Brabantse cor-

poraties. Er staan bijna 75.000 woningzoekenden ingeschreven bij Klik voor Wonen. Zo’n 20% van de 

woningzoekenden is actief op zoek naar een andere woning in de regio. Het aantal woningzoekenden in 

Geertruidenberg is afgelopen jaar toegenomen door toetreding van Thuisvester. Thuisvester heeft in de 

gemeente Geertruidenberg vooral woningbezit in de kern Raamsdonksveer.  

 

Het jaar 2016 stond ook voor Klant&Wonen in het teken van implementatie van de Woningwet. Vooral 

de rol van huurders is versterkt. De Huurdersvereniging Geertruidenberg is nauwer betrokken bij ons 

beleid. Zo werd in 2016 de portefeuillestrategie van WSG herijkt, met als doel voldoende sociale huur-

woningen beschikbaar te hebben in Geertruidenberg. In 2016 is tevens het huurbeleid aangepast, zodat 

er in het kader van passend toewijzen geen groepen buiten de boot vallen. Bij woningtoewijzing wordt 

een huur-inkomenstabel gehanteerd. WSG bleef ruim binnen de kaders van passend toewijzen.  

De WOZ-waarde telde in 2016 in de woningwaardering nadrukkelijker mee om de prijs-kwaliteit van een 

woning weer te geven.  

 

2.1.1 Verloop en spreiding van het bezit 

Het aantal verhuureenheden in exploitatie per 31 december is als volgt: 

 

soort bezit 2016 2015 

Woningen 3.887 3.941 

Commerciële ruimten 103 143 

Garages/parkeerplaatsen 1.011 907 

Bergingen 21 21 

Totaal aantal eenheden 5.022 5.012 

 

 

Het verschil in aantal VHE’s tussen 2016 en 2015 bedraagt 10. Er zijn in 2016 43 woningen en 35 com-

merciële ruimtes verkocht. Er zijn 104 parkeerplaatsen toegevoegd. Er heeft een verschuiving plaatsge-

vonden van intramurale naar extramurale eenheden zorgvastgoed en een aantal intramurale eenheden 

zijn samengevoegd. Per saldo een mutatie van minus 11 woningen. Er is een aantal commerciële ruim-

ten samengevoegd, wat een verschil geeft van minus 5 commerciële ruimten.  
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Onderstaande tabel geeft het aantal eenheden per gemeente weer. 

 

gemeente woningen bergingen 
commerciële 

ruimten 

garage /  

parkeerplaats 
totaal 

Breda  126  3  24  42  195 

Dongen  135  0  2  0  137 

Drimmelen  228  0  4  16  248 

Geertruidenberg  1.660  18  26  435  2.139 

Gilze en Rijen  48  0  0  48  96 

Halderberge  281  0  0  0  281 

Loon op Zand  232  0  6  79  317 

Moerdijk  199  0  6  0  205 

Oosterhout  201  0  16  154  371 

Roosendaal  554  0  8  147  709 

Steenbergen  104  0  1  10  115 

Tilburg  44  0  0  44  88 

Waalwijk  63  0  0  36  99 

Werkendam  12  0  0  0  12 

Zundert  0  0  10  0  10 

Totaal  3.887  21  103  1.011  5.022 

 

 
Onderstaande tabel geeft het aantal eenheden DAEB en niet-DAEB weer: 

 

omschrijving DAEB 
niet-

DAEB 
totaal 

Sociale huurwoningen, t/m € 710,68 

Sociale huurwoningen, tijdelijk > € 710,68* 

1.954 

103 
 2.057 

Geliberaliseerde huurwoningen, > € 710,68  422 422 

Zorgeenheden 1.408  1.408 

Maatschappelijke voorzieningen 4  4 

Commerciële ruimten  99 99 

Garages, bergingen en parkeerplaatsen  1.032 1.032 

Totaal 3.469 1.553 5.022 

 

* Deze DAEB-woningen zijn door de inkomensafhankelijke huurverhoging boven de maximale huurgrens geko-

men. Bij mutatie worden deze woningen weer DAEB.  
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Onderstaande tabel geeft weer hoeveel reguliere huurwoningen WSG eind 2016 per gemeente beschik-

baar heeft en in welke huurklasse. 

 

gemeente < € 409,92 
€ 409,92 < 

€ 586,68 

€ 586,68 < 

€ 628,76 

€ 628,76 < 

€ 710,68 
> € 710,68 totaal 

Breda  0  0  0  1  48  49 

Dongen  12  6  14  63  28  123 

Drimmelen  8  18  8  10  8  52 

Geertruidenberg  179  620  117  153  122  1.191 

Gilze en Rijen  0  0  0  21  27  48 

Halderberge  0  0  0  0  0  0 

Loon op Zand  0  25  13  42  50  130 

Moerdijk  0  70  8  20  12  110 

Oosterhout  0  7  0  46  122  175 

Roosendaal  74  189  20  112  24  419 

Steenbergen  0  16  2  51  35  104 

Tilburg  0  0  9  14  21  44 

Waalwijk  0  0  0  7  27  34 

Werkendam  0  0  0  0  0  0 

Totaal  273  951  191  540  524  2.479 

 

 

2.2 Huurbeleid 

2.2.1 Het beleid bij mutaties 

Het huurbeleid van WSG bij mutatie wijkt in 2016 af van voorgaande jaren vanwege het passend toewij-

zen. WSG wil in het kernwerkgebied voldoende sociale huurwoningen behouden voor de doelgroep. 

Door het oude huurbeleid, waarbij bij mutatie de huur werd verhoogd tot 90% van de maximaal toege-

stane huur, zou op termijn maar een beperkt aantal woningen overblijven voor de primaire doelgroep. 

De streefhuren bij mutatie zijn vastgelegd in huurklassen, zodat er voldoende passende woningen blij-

ven. Voor het niet-DAEB bezit gelden markthuren, die jaarlijks worden bijgesteld. 

Onderstaande tabel geeft de wensportefeuille weer in het kernwerkgebied Geertruidenberg. 

 

huurprijsgrenzen 
huurprijsgrenzen 

(2016) 

aantal  

woningen 

Kwaliteitskortingsgrens Tot € 409,92 150 woningen 

Lage aftoppingsgrens € 409,93 - € 586,68 360 woningen 

Hoge aftoppingsgrens € 586,69 - € 628,76 300 woningen 

Liberalisatiegrens € 628,77 - € 710,68 150 woningen 

Vrije sector Vanaf € 710,68 60 woningen 

Totaal 1.020 woningen 

 

 

2.2.2 Huurverhoging 

2.2.2.1. Beleid 

De besluitvorming in de Eerste en Tweede Kamer over het huurbeleid vond dit jaar laat plaats. De in-

voering van de huursombenadering werd uitgesteld tot 2017. WSG was reeds uitgegaan van de gemid-

delde huursomstijging van 1% voor het DAEB-bezit en heeft dit ook doorgevoerd.  

Om de doorstroming te bevorderen heeft WSG bij de jaarlijkse huurverhoging gebruik gemaakt van de 

mogelijkheid een extra opslag toe te passen voor huurders met een inkomen boven de € 34.678. De 

huurverhoging per categorie is: 
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DAEB-woningen (huurprijs tot € 710,68) 

De jaarlijkse huurverhoging is inkomensafhankelijk bepaald. Dat heeft geleid tot de volgende percenta-

ges: 

 Bij een belastbaar huishoudinkomen lager dan € 34.678 een gemiddelde huurverhoging van 1%; 

 Bij een inkomen tussen € 34.678 en € 44.360 is de huurverhoging maximaal 2,5%; 

 Bij een inkomen boven € 44.360 is de verhoging maximaal 4,5%. 

 

Niet-DAEB-woningen (huurprijs boven € 710,68) 

Voor de niet-DAEB-woningen is de huur verhoogd met het inflatiepercentage van 0,6%. 

 

Overige eenheden 

De huurprijzen van garages en parkeerplaatsen zijn verhoogd met 0,6%, het inflatiepercentage van 

het voorafgaande jaar. 

 

2.2.2.2. Resultaat huurverhoging 

De gemiddelde huurverhoging in 2016 voor alle woningen bedraagt 1,15%. Inkomensafhankelijke huur-

verhoging is toegepast bij 15% van de DAEB-woningen. Dit is 3% minder dan voorgaande jaren. 

De DAEB-woningen hebben in 2016 gemiddeld een huurprijs die 74% van de maximaal toegestane 

huur bedraagt. Voor niet-DAEB-woningen is dit 85%. 

 

2.2.2.3. Bezwaren 

Er zijn 24 bezwaarschriften tegen de jaarlijkse huurverhoging ontvangen. Dit is de helft van het aantal 

van vorig jaar. In de meeste gevallen ging het over een inkomenswijziging. Er zijn 12 bezwaren gehono-

reerd. Er zijn geen bezwaren over de huurverhoging aan de huurcommissie voorgelegd.  

Wel is er 1 zaak over een afrekening servicekosten) aan de huurcommissie voorgelegd. De huurcom-

missie heeft dit bezwaar in het voordeel van WSG beoordeeld. 

 

 

2.3 Verhuren 

WSG gebruikt diverse kanalen voor de woonruimtebemiddeling. De sociale huurwoningen worden ge-

adverteerd via Klik voor Wonen. De vrije sectorwoningen worden geadverteerd via Funda en Pararius.  

Voor een aantal extramurale zorgwoningen zijn er afspraken gemaakt met aanpalende zorginstellingen, 

die het wachtlijstbeheer verzorgen. Hierbij zijn afspraken gemaakt over passend toewijzen. 

WSG heeft over de woningtoewijzing afspraken gemaakt met de gemeenten Geertruidenberg en Roo-

sendaal. 

In 2016 zijn er in verhouding veel meer woningen verhuurd in het vrije sectorsegment. Dit komt omdat 

veel woningen buiten het kernwerkgebied bij mutatie worden geliberaliseerd als gevolg van het porte-

feuillebeleid. 

 

2.3.1 Toewijzingen 

In totaal zijn er 242 woningen verhuurd in 2016. De gemiddelde wachttijd voor de woningen die via Klik 

voor Wonen zijn verhuurd bedraagt 2,3 jaar in Geertruidenberg en 3,4 jaar in Roosendaal. Voor het 

complete Klik-bestand geldt een gemiddelde wachttijd van 2,7 jaar. WSG verhuurt, gezien de beschik-

bare voorraad, vooral woningen aan een- en tweepersoonshuishoudens. 

In de tabel is het aantal verhuringen per gemeente weergegeven. 
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gemeente 2016 2015 

Breda 16 8 

Dongen 7 21 

Drimmelen 3 4 

Geertruidenberg 103 97 

Gilze en Rijen 5 14 

Loon op Zand 17 13 

Moerdijk 8 12 

Oosterhout 25 30 

Roosendaal 38 44 

Steenbergen 5 7 

Tilburg 5 8 

Waalwijk 9 12 

Totaal 242 270 

 

Passend toewijzen 

Per januari 2016 biedt WSG de sociale huurwoningen aan volgens de regels van het passend toewij-

zen. Dit houdt in dat een woningzoekende een huurwoning aangeboden krijgt waarvan de huurprijs 

past bij het (huishoud)inkomen. 

In 2016 zijn er 137 DAEB-woningen passend toegewezen, 5 woningen werden om sociaal-medische 

redenen afwijkend verhuurd van de regeling van passend toewijzen. 

De norm voor passend toewijzen is 95%. Het resultaat voor 2016 komt op 96,5%. 

 

Aantal toewijzingen per huurklasse – DAEB-woningen 

huurprijsklasse aantal gehuisvest 

0 - € 409.42 24 

€ 409,42 - € 586,68  78 

€ 586,68 - € 628,76 15 

€ 628,76 - € 710,68 25 

Boven € 710,68 100 

 

 

Europese staatssteunregeling 

Onderstaande tabel geeft de kengetallen weer in het kader van de Europese staatssteunregeling. Met 

98,6% is ruimschoots voldaan aan de norm dat minimaal 90% van de sociale huurwoningen moet zijn 

toegewezen aan de juiste inkomensgroep. 

 

netto huur woning aantal toewijzingen 
verzamelinkomen 

 < € 35.739 > € 35.739 

≤ € 710,68  142 140 98,6% 2 1,4% 

> € 710,68  100 

Totaal  242 

 

 

2.3.2 Urgentieregeling en bijzondere doelgroepen 

WSG kent geen aparte urgentieregeling. Met de gemeente Geertruidenberg is afgesproken dat in le-

vensbedreigende of ontwrichtende situaties op bestuurlijk niveau een woning kan worden geclaimd. 

Hiervan is in 2016 geen gebruik gemaakt.  
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In Roosendaal neemt WSG deel aan het Regionaal Kompas. WSG stelt per jaar maximaal twee wonin-

gen beschikbaar voor bijzondere doelgroepen, om zo de doorstroming uit instellingen te bevorderen. In 

2016 is geen woning in dat kader toegewezen omdat er geen geschikte woning beschikbaar is geko-

men. In Roosendaal is één woning toegewezen aan een vergunninghouder op basis van collegiale af-

spraken met AlleeWonen. 

 

In de gemeente Geertruidenberg is er een taakstelling voor het huisvesten van vergunninghouders. De 

taakstelling in 2016 bedroeg 23 personen. WSG heeft 21 personen (exclusief gezinshereniging) gehuis-

vest in 2016 en daarmee is de taakstelling bijna behaald. 

 

2.3.3 Mutatiegraad 

In 2016 is van 252 woningen de huur opgezegd. Het aantal woningen dat is opgezegd is hoger door het 

uit exploitatie nemen van 3 woningen in de Kloosterstraat (sloop), 32 woningen in de Ganshoek (ver-

koop aan Volksbelang-Made), 25 woningen in verband met beëindiging van een beheerovereenkomst, 

1 woning is intramuraal verhuurd en 10 woningen door verkoop.  

De mutatiegraad is gemiddeld 10,2%. Dit is een stijging ten opzichte van vorig jaar, maar ongeveer ge-

lijk met 2014. Vooral het aantal opzeggingen in het vrije sectorsegment is hoog. In de gemeente Geer-

truidenberg is de huur van 107 woningen opgezegd. 

 

gemeente 2016 2015 

Breda 19 4 

Dongen 7 21 

Drimmelen 1 8 

Geertruidenberg 107 92 

Gilze en Rijen 7 7 

Loon op Zand 14 15 

Moerdijk 8 10 

Oosterhout 27 14 

Roosendaal 39 34 

Steenbergen 7 2 

Tilburg 6 7 

Waalwijk 10 8 

Totaal 252 222 

 

 

2.3.4 Leegstand woningen en huurderving 

De leegstand en huurderving is in 2016 wederom gedaald voor alle eenheden. 

 
 2016 2015 

Huurderving in % alle vhe’s  1,17% 1,91% 

 

De daling heeft te maken met een verbetering van het verhuurproces en het op orde brengen van de 

administratie.  

Voor DAEB-woningen daalde de derving in 2016 van 1,38% naar 1,17%. De huurderving in het vrije 

sectorsegment is met 1,58% zeer laag. Er zijn meer opzeggingen, maar de woningen staan minder lang 

leeg omdat de markt in 2016 zichtbaar aantrok.  
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2.4 Huur betalen 

2.4.1 Incassobeleid 

Er wordt een strikt incassobeleid gevoerd, waardoor huurders al in een vroeg stadium contact met WSG 

hebben over hun betalingsachterstand. Dit heeft een positief effect op de totale huurachterstand, die 

zeer beperkt is.  

 

In 2016 zijn er 12 ontruimingen aangezegd. Uiteindelijk zijn vier woningen daadwerkelijk ontruimd, de 

andere ontruimingen zijn niet doorgegaan omdat er tijdig een regeling kon worden getroffen.  

 

Het aantal zaken bij de deurwaarder bedraagt 50. Dit is een afname ten opzichte van 2015. 

 

2.4.2 Huurachterstand 

De totale huurachterstand over reguliere woningbezit eind 2016 komt op € 108.745. Ten opzichte van 

2015 is dat een daling van circa € 20.000.  

 

Voor het zorgvastgoed zijn eind 2016 de voorschotbedragen aangepast en is hiervoor een eenmalige 

factuur verstuurd aan de zorgpartners. Dit leidde per 31-12-2016 tot een achterstand van € 180.365, die 

op 1 februari 2017 weer was weggewerkt. In 2015 was er voor het zorgvastgoed geen achterstand; de 

verrekening heeft toen begin 2016 plaatsgevonden. 

 

 

2.5 Leefbaarheid 

2.5.1 Algemeen 

WSG heeft relatief veel seniorencomplexen. In diverse complexen zijn recreatieruimtes aanwezig, die 

ontmoeting en sociale cohesie bevorderen. WSG levert een aanzienlijke bijdrage in de exploitatie van 

deze ruimtes. In Raamsdonksveer stelt WSG het Kardeeltje beschikbaar. Deze ruimte is voor bewo-

ners en omwonenden een belangrijke ontmoetingsplek. Voor de Stichting Welzijn Ouderen Geertrui-

denberg (SWOG) en de gemeente is de ruimte een steunpunt voor Zorg en Welzijn. 

 

Daarnaast investeert WSG om de leefomgeving schoon, heel en veilig te houden, bijvoorbeeld in extra 

(groen)onderhoud of het dichtzetten van ramen in de kelderruimte van Ravelijn (Geertruidenberg). 

 

Om het langer zelfstandig thuis wonen te bevorderen zijn op een aantal plaatsen oplaadpunten voor 

een scootmobiel geplaatst. 

 

In 2016 is voor het eerst een buren-doe-dag georganiseerd. WSG wil zo bewonersinitiatieven onder-

steunen. Zo werden door bewoners tuinbanken gemaakt, binnenplaatsen opgeruimd en sport & spel 

activiteiten georganiseerd.  

 

De totale uitgaven voor leefbaarheid bedragen € 45.303. 

 

2.5.2 Overlast 

Het aantal overlastgevallen blijft gelijk. Wel zijn er diverse zaken die niet tot een oplossing lijken te ko-

men, omdat de onderlinge tolerantie afneemt. In 2016 zijn er geen juridische procedures over overlast 

geweest. WSG werkt nauw samen met buurtbemiddeling in Geertruidenberg. 

 

2.5.3 Samenwerking wonen-welzijn-zorg 

WSG werkt nauw samen met gemeenten en instellingen in het kader van wonen, zorg en welzijn.  

In 2016 werden de volgende projecten opgestart of uitgevoerd: 

 Persoonsalarmering: Mauritsstaete 

 Convenant buurtbemiddeling: gemeente Geertruidenberg, Thuisvester, Surplus 

 Begeleiding nieuwkomers: Stichtingen Vluchtelingenwerk 

 Convenant hennepteelt: politie, gemeenten, energiebedrijven, corporaties 

 Regionale voorrangsregeling in Regionaal Kompas: gemeenten, corporaties West Brabant, politie, 

zorginstellingen, welzijnsorganisaties 



 

 

16 Jaarverslag en jaarrekening 2016 

 MASS: caseoverleg gemeente Geertruidenberg 

 Overleg Langer Thuis: gemeente Geertruidenberg, Thuisvester 

 

2.5.4 Sociaal plan Kloosterstraat 

Om herstructurering mogelijk te maken van een zorgcomplex aan de Venestraat in Geertruidenberg is 

het noodzakelijk om zeven woningen te slopen die naast het oude zorgcomplex liggen. In 2016 is een 

sociaal plan opgesteld voor de huidige bewoners van de zeven woningen. Het sociaal plan is besproken 

met Huurdersvereniging Geertruidenberg en gemeente en het fungeert als ons sloopreglement in de zin 

van de wet.  

 

 

2.6 Dienstverlening 

2.6.1 Kwaliteit en klantmeting 

WSG heeft in 2015 de dienstverlening verder geprofessionaliseerd door de start van een team Klanten-

service. Alle klantcontacten komen binnen via één kanaal, waardoor processen en afspraken eenduidi-

ger verlopen. In 2016 zijn er met alle leveranciers afspraken gemaakt over verbetering van de dienst-

verlening. Het maken van afspraken op een vast tijdstip verloopt daardoor nu gestroomlijnder.  

 

De bereikbaarheid van WSG wordt op een professionele wijze gemeten en is zeer goed. In 2016 wer-

den er gemiddeld 400 telefoongesprekken per week afgehandeld. De gemiddelde wachttijd was met 9 

seconden erg laag (norm = 30 seconden).  

Marketing & onderzoeksbureau USP voert periodiek metingen uit over drie belangrijke klantprocessen: 

het mutatieproces (vertrokken huurders), het verhuurproces (nieuwe huurders) en het uitvoeren van re-

paratieverzoeken. We zien, ondanks de beperkingen van WSG als saneringscorporatie, de klanttevre-

denheid jaarlijks verbeteren. 

 

resultaten algemene dienstverlening 2016 

proces Q1 Q2 Q3 
landelijke 

benchmark 

Nieuwe huurder 7,8 7,6 7,7 7,3 

Vertrokken huurder 7,5 7,9 7,9 7,1 

Afhandelen reparatieverzoek 7,2 7,3 7,3 7,3 

 

 

2.6.2 Communicatie 

Corporate communicatie 

Veel zorg en aandacht gaat uit naar de communicatie over de sanering. Via nieuwsbrieven en website 

informeren we de huurders en andere belangstellenden. Open en transparant delen we voor zover als 

mogelijk waar we staan in het vervolgproces van de sanering.  

De huisstijl van WSG is onder de loep genomen. Een schrijfwijzer is opgemaakt en drie medewerkers 

hebben een training voor schrijfcoach gevolgd. Begin 2017 wordt de schrijfwijzer in de organisatie uit-

gerold.  

 

Externe communicatie 

De optimalisatie van het mutatieproces is afgerond en daarom zijn alle standaardteksten herschreven 

en zijn er nieuwe brochures ontwikkeld. Hiermee kunnen we de huurder nog beter van dienst zijn.  

In mei zijn het jaarverslag en de jaarrekening 2015 gepubliceerd. In 2016 zijn drie nieuwsbrieven voor 

de huurders uitgebracht.  

In juni en in december zijn relatiebijeenkomsten voor de zorginstellingen gehouden. De laatste bijeen-

komst is bijgewoond door Pentascope, die voor ons een stakeholdersonderzoek uitvoert om te vol-

doen aan de voorwaarden die Aedes heeft verbonden aan de dispensatie voor de visitatieverplichting.  
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Interne communicatie  

Intranet, e-mail en medewerkersbijeenkomsten worden als communicatiemiddel ingezet voor de in-

terne communicatie. Intranet is hard toe aan een upgrade. De beslissing over een upgrade wordt uit-

gesteld tot duidelijk is wat de toekomst van WSG gaat worden.  

 

Imago-onderzoek 

Een HBO-stagiaire heeft als afstudeeropdracht een beknopt imago-onderzoek uitgevoerd, met als se-

cundaire opdracht een optimalisatie van social media die bij de saneringspositie van WSG past. Het 

imago van WSG wordt door onze stakeholders als neutraal/positief ervaren. Alle groepen stakehol-

ders, huurders, corporaties en gemeente, zijn het er over eens dat WSG klantgericht is, met respect 

voor de andere partij. De huurders vinden WSG betrouwbaar. De overige stakeholders vinden WSG 

eveneens betrouwbaar en waarderen in hoge mate de samenwerking.  

De uitkomst van dit onderzoek onderschrijft dat onze inspanningen om de dienstverlening te verbete-

ren resultaat oplevert. 

 

Samenwerken voor een nieuwe woonruimtebemiddelingssysteem 

Klik voor Wonen bouwt momenteel een nieuwe website die in maart 2017 live gaat. WSG neemt deel 

aan de werkgroep die de look&feel van de nieuwe website voorbereidt. Het is een behoorlijk intensief 

traject waar WSG graag haar steentje aan bijdraagt. Een website die woningzoekenden aanspreekt is 

immers een goede basis voor een snelle, efficiënte verhuur van woningen. 

 

2.6.3 Klachten en geschillen 

WSG is aangesloten bij de Regionale geschillencommissie. De RGC is een onafhankelijke commissie 

die geschillen behandelt voor zes corporaties die werkzaam zijn in West-Brabant. 

De geschillencommissie heeft in 2016 geen geschil van WSG behandeld.  

 

Bij de huurcommissie was er dit jaar één zaak. Een bezwaar over de afrekening servicekosten werd 

door de huurcommissie ongegrond verklaard. 

 

2.6.4 Aedes benchmark 

Aedes heeft voor de derde keer de landelijke Aedes benchmark uitgevoerd. Via de benchmark worden 

de prestaties van corporaties met elkaar vergeleken. Aedes heeft onderzoek gedaan naar:  

 de klanttevredenheid van huurders  

 de bedrijfslasten  

 beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen  

 

Vrijwel alle corporaties in Nederland hebben aan het onderzoek deelgenomen. De resultaten van de 

metingen leiden voor de eerste twee onderdelen tot een klassering van A (kopgroep), B (midden-

groep) of C (staartgroep).  

 

Resultaat benchmark: terug naar CC-klasse 

WSG scoort gemiddeld een 7,4 voor klanttevredenheid (2015: 7,5) en komt daarmee in de C-klasse. 

Het totaalbedrag voor bedrijfsvoering is € 1.164 per woning (2015: € 1.174) en daarmee blijven we in 

de C-klasse. WSG zit voor bedrijfslasten boven het gemiddelde. Dat komt door extra kosten omdat 

WSG een saneringscorporatie is. 

 

Per saldo gaat WSG dus van de BC-klasse naar de CC-klasse. Dit wordt mede veroorzaakt doordat 

het rapportcijfer voor reparatieverzoeken zwaarder meetelt in de weging en het landelijk gemiddelde is 

verbeterd.  
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3. KWALITEIT VAN HET VASTGOED 

 

3.1 Onderhoudskosten 

In de afgelopen jaren zijn onze reguliere woningen en zorgwoningen geïnventariseerd en geïnspec-

teerd en is een meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) tot stand gekomen.  

Vanuit deze MJOP wordt de jaarlijkse onderhoudsbegroting opgesteld.  

 

De onderhoudsbegroting voor 2015 kwam tot stand in een fase waarin er nog volop gebouwd werd 

aan het raamwerk van de MJOP. Bij het opstellen van de onderhoudsbegroting 2016 was dit raam-

werk al weer veel completer en inmiddels is het bouwen nagenoeg voorbij. Het stadium van verfijnen 

en actualiseren is aangebroken. Vanaf 2017 is het jaarlijks actualiseren van de MJOP één van de 

kernactiviteiten.  

 

De werkelijke onderhoudskosten tot en met 31 december bedragen:  

 

x € 1.000 

onderhouds- 

begroting 2016 
budget uitgegeven resteert 

restant-

verplich-

ting 

verschil 

Niet planmatig onderhoud (NPO) 

Reparatieonderhoud 

Mutatieonderhoud 

€ 714 

€ 145 

€ 1.537 

€ 162 

-/- € 823 

-/- € 17 
 

-/- € 823 

-/- € 17 

Planmatig onderhoud (PO) 

Planmatig onderhoud inclu-

sief contractonderhoud en 

overloopposten 

 

€ 5.532 

 

€ 4.428 

 

€ 1.104 

 

 

 

€ 1.104 

Totaal € 6.391 € 6.127 € 264  € 264 

 

De onderhoudsbegroting bestaat uit Niet Planmatig Onderhoud (NPO) en Planmatig Onderhoud (PO). 

Het NPO laat een overschrijding zien en het PO een onderschrijding.  

Een beperkt deel van de opgedragen werken (PO) was aan het einde van het jaar nog niet volledig 

gereed. Bij deze werken vindt oplevering en eindafrekening in 2017 plaats.  

Op basis van uitgaven en restantverplichtingen resteert per saldo een bedrag van € 265.000.  

Een nadere toelichting is opgenomen in paragraaf 3.4. 

 

 

3.2 Reparatieonderhoud 

Veelal is een reparatieverzoek een van de weinige rechtstreekse contacten met de huurder, en dus 

een belangrijk communicatiemiddel. WSG beschikt voor afhandeling van reparatieverzoeken over een 

eigen onderhoudsdienst, maar werkt daarnaast ook met vaste aannemers, leveranciers en installa-

teurs. Het afhandelen van een werkopdracht gebeurt in de regel binnen vijf werkdagen. Ook buiten 

kantooruren is WSG bereikbaar en worden spoedeisende reparaties verricht. 

 

reparatieonderhoud 2016 2015 

Uitgaven totaal, x € 1.000 

Aantal reparatieverzoeken 

€ 1.537 

10.099 

€ 1.416 

8.290 

Kosten per reparatieverzoek € 152 € 171 
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De uitgaven in het dagelijks onderhoud lagen in 2016 lang op het niveau van 2015. Uiteindelijk zijn de 

kosten over heel 2016 hoger uitgevallen dan een jaar eerder. Een van de verklaringen is dat er in 

2015 nog voordeel was van de tijdelijke verlaging van het btw-tarief op arbeid (6% in plaats van 21%). 

Dit is een forse (externe) factor. 

 

Intern zien we dat de begroting voor dagelijks onderhoud (DO) in 2016 te laag was ingeschat. Het 

budget is fors teruggebracht van € 1,12 miljoen in 2015 naar € 714.000. In 2015 heeft adviesbureau 

Brinkgroep een valideringsonderzoek uitgevoerd op onze onderhoudsbudgetten. Met het opzetten van 

een meerjarenonderhoudsplan zou het mogelijk moeten zijn om in een periode van vijf jaar naar een 

structureel en substantieel lager NPO-budget toe te werken. Voor de begroting 2016 is er voor geko-

zen om dit lagere budget direct al op te nemen. 

 

Tenslotte valt op dat het aantal opdrachten DO ten opzichte van 2015 is toegenomen. Er zijn echter 

veel factoren die qua effect onzeker c.q. niet te voorspellen zijn. Zo spelen bijvoorbeeld (extremere) 

weersomstandigheden een rol. Het jaar 2016 kende meer uitersten dan het jaar ervoor.  

 

Hogere kosten voor reparatieonderhoud worden specifiek gezien bij: 

- Liftinstallaties, waar we naar een soberder en goedkopere contractvorm zijn gegaan en de materi-

aalkosten ten laste van DO komen (verschuiving van PO naar DO). Feitelijk leverde dit zelfs een 

besparing op; 

- Brandveiligheid, naleving en certificering als gevolg van gewijzigde wet- en regelgeving. Voor toe-

komst opgenomen in PO; 

- Zorginstallaties. Een aantal installaties in de zorg raken verouderd en vragen kosten voor reparatie, 

vervanging etcetera. De installaties zijn inmiddels opgenomen in de MJOP; 

- CV-installaties van WSG zijn in een aantal complexen op leeftijd. Met een stevige winter was er 

sprake van een aanzienlijk hogere uitval in 2016. 

- In de zorgcomplexen ontstaat de vraag naar herstel van binnenwanden en schilderwerk. Dit was 

tot nu toe niet voorzien in de MJOP en is in 2016 wel opgepakt. Inmiddels opgenomen in PO. 

 

Tenslotte zijn een aantal ingrepen abusievelijk op dagelijks onderhoud geboekt in plaats van MO of 

PO. Dit laatste betreft een totaalbedrag van circa € 25.000.  

 

 

3.3 Mutatieonderhoud 

In 2016 bedraagt het budget voor mutatieonderhoud € 145.000. (2015: € 175.000).  

De uitgaven in 2016 zijn niet veel hoger dan in 2015. Uit de validatie van het MJOP door de Brink 

Groep kwam naar voren dat op termijn een lager budget voor Niet Planmatig Onderhoud (NPO) gere-

aliseerd kan worden. Er is gekozen om dit per direct in te voeren, resulterend in een lager budget voor 

MO (en DO). Als gevolg van deze keuze zien we nu een overschrijding.  

 

mutatieonderhoud 

(excl. sloop, verkoop en beheer) 
2016 2015 

Uitgaven totaal, x € 1.000 € 162 € 148 

Aantal woningen met mutatie-onderhoud 242 244 

Kosten per mutatie € 669 € 606 

 

ZAV 

Mocht bij mutatie blijken dat de huurder bouwkundige of installatietechnische wijzigingen heeft aange-

bracht, dan kunnen deze gehandhaafd blijven mits de kwaliteit en de verhuurbaarheid dit toelaten. 

WSG sluit hierbij aan op het bestaande wettelijke kader voor zelf aangebrachte voorzieningen. 
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3.4 Planmatig onderhoud en contractonderhoud 

De uitgaven per 31 december bedragen € 4,428 miljoen.  

 

WSG is de afgelopen twee jaar overgestapt van overwegend reactief onderhoud naar structureel plan-

matig onderhoud. Normaliter is vooruitlopend op een volgend begrotingsjaar een deel van het werk al 

voorbereid en/of aanbesteed, zodat de uitvoering vroeg in het jaar van start kan gaan. WSG zat in 

2015 en 2016 nog niet in dat vereiste ritme. Mede hierdoor is een deel van de werken relatief laat aan-

besteed en opgedragen. Verder waren er in het najaar onwerkbare dagen. Het verklaart waarom niet 

alles is afgerond en opgeleverd.  

 

x € 1.000 

 

 

 

 

 

Voor planmatig onderhoud (inclusief het contractonderhoud) is een bedrag begroot van € 5,532 mil-

joen. Een bedrag van € 4,235 is besteed en dat geeft een onderschrijding van € 1,104.  

 

Deze onderschrijding wordt grotendeels verklaard door:  

- Een overloop 2016 – 2017: een bedrag van afgerond € 475.000. Dit bedrag heeft betrekking op 

werkzaamheden die wel uitgevoerd moeten worden, maar die in 2016 om uiteenlopende redenen 

niet meer aanbesteed en/of opgedragen konden worden. 

- Opnieuw begroot: een bedrag van afgerond € 600.000. Dit bedrag heeft betrekking op werkzaam-

heden waar bij nadere inspectie bleek dat uitvoering nog niet nodig was. Deze werkzaamheden zijn 

opnieuw in de MJOP begroot, maar dan in andere jaren.  
 

Op de overige PO-werken is er in totaliteit sprake van een kleine plus. Dit is het resultaat van ener-

zijds positieve aanbestedingsresultaten en vervallen begrotingsposten en van anderzijds tegenval-

lende aanbestedingen, onvoorziene uitgaven en meerwerk op uitgevoerde werkzaamheden. Gedu-

rende het jaar zijn met een goede bewaking van de uitgaven meevallers en tegenvallers financieel ge-

zien zo goed mogelijk in evenwicht gehouden. 

 

 

3.5 Duurzaamheid 

Conform het saneringsplan is het onderhoudsbeleid van WSG gericht op instandhouding. In 2016 zijn 

derhalve geen investeringen in duurzaamheid begroot of uitgevoerd. Er zijn wel 85 verouderde indivi-

duele CV-ketels vervangen door HR-ketels. Dit heeft een positief effect op het energieverbruik en op 

het energielabel van deze woningen.  

 

In 2015 en in 2016 zijn stappen ondernomen om het rendement van de 12 WKO-installaties (Warmte-

KoudeOpslag), met in totaal zo’n 1.000 huisaansluitingen, te verbeteren. De correctie op de bronba-

lans wordt zichtbaar en dit effect zal in 2017 alsmaar toenemen. Daarmee voldoen we beter aan wet- 

en regelgeving.  

 

3.5.1 Energielabels 

EPC- of energielabel? 

Voor de reguliere woningen (RVE 1 en RVE 5) geldt een energielabelverplichting. Dit is niet van toe-

passing voor de zorgwoningen (RVE 2 en RVE 6).  

Binnen ons reguliere woningbezit van 2.479 woningen beschikken 1.702 woningen over een energie-

label. Voor de overige 777 woningen wordt er op dit moment een energielabel opgesteld en naar ver-

wachting is dat in het eerste kwartaal van 2017 beschikbaar. Deze woningen beschikken wel over een 

EPC-label. Daarnaast hebben 1.408 zorgwoningen ook een EPC-label.  

In de volgende tabel is een verdeling opgenomen naar energielabel gebaseerd op de energie-index-

methode voor zelfstandige huurwoningen. 

 

onderhoud 2016 2015 

Uitgaven PO/CO totaal € 4.428 € 4.366 
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omschrijving aantal woningen percentage 

Totaal aantal woningen  3.887   

Woningen met een EPC  2.185  

Woningen met een energielabel  1.702  100,0% 

   

Label A  196  11,5% 

Label B  143  8,4% 

Label C  444  26,1% 

Label D  247  14,5% 

Label E  230  13,5% 

Label F  336  19,8% 

Label G  106  6,2% 
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4. WONEN, ZORG EN WELZIJN 

 

4.1 Algemeen 

 

Omvang zorgvastgoed 

Het zorgvastgoed van WSG is in RVE 2 ondergebracht. Het totaal aantal eenheden binnen RVE 2 be-

draagt per 31 december 1.418. Dit was per 1 januari 1.425. Het verschil is te verklaren doordat in 

2016 een correctie is doorgevoerd waarbij alleen nog gerekend wordt met te gebruiken woningen door 

onze huurders. Ook is het variabele aantal extramurale zorgwoningen van het complex Mauritsstaete 

gewijzigd.  

 

Het zorgvastgoed vormt een essentieel onderdeel (36%) binnen de woonvastgoedportefeuille van 

WSG van totaal 3.887 eenheden. Een deel daarvan wordt onderverhuurd door twee zorgpartners, 

Groenhuysen en Surplus. Naar schatting betreft dit een 100 woningen. Het exacte aantal is in de loop 

van het 1e kwartaal 2017 bekend. 

 

Tabel 4.1 Omvang zorgvastgoed 

 
totaal aantal  

zorgwoningen 

waarvan in kern-

werkgebied 1) 

waarvan  

zelfstandig 

waarvan  

onzelfstandig 

Totaal ouderenzorg  1.070  428  806  264 

Totaal voor mensen 

met een beperking 
 326  29  179  147 

Leegstand  12  12  -  12 

Totalen   1.408  469  985  423 

 1) Kernwerkgebied: Geertruidenberg en Raamsdonksveer 

 

Ongeveer 70% van de woningen betreft zelfstandige woningen.1  

Het merendeel van het zorgvastgoed betreft ouderenzorg (75%). Ongeveer 24% van het aantal een-

heden is bestemd voor mensen met een beperking.  

Eén complex van 12 eenheden heeft in 2016 leeggestaan. Momenteel is een koper in beeld en wordt 

de laatste hand gelegd aan een koopcontract.  

 

Qua inkomsten draagt het zorgvastgoed voor 43% bij aan de huurinkomsten van alle woningen. In 

2016 bedraagt de gemiddelde huur per zorgwoning ongeveer €  894 per maand,2 voor een reguliere 

sociale huurwoning is dat gemiddelde € 553 per maand. In 2015 bedroeg de gemiddelde huur per 

zorgwoning € 895 per maand, een zeer beperkt verschil. 

 

 

4.2 Contractafspraken met zorgpartners 

 

Voor het zorgvastgoed van WSG is sprake van twee typen contractafspraken met de zorgpartners, 

namelijk: 
1. een huursom gebaseerd op de productie afhankelijke vergoedingen: All-in contracten 
2. een vaste (meestal) te indexeren huurprijs: reguliere contracten 

 

All-in contracten 

Het totaal aantal woningen dat verhuurd wordt via een productie-afhankelijke contract bedraagt 1.090 

(932 in de ouderenzorg en 158 woonunits voor mensen met een beperking). Dit aantal is iets afgeno-

men ten opzichte van 2015 doordat één complex van 12 eenheden definitief is leeggekomen. In 2015 

was dit complex nog in gebruik als interim voorziening.  

                                                      
1 Zelfstandig en onzelfstandig wonen conform de definitie van de Rijksoverheid 
2 Naar schatting, omdat de definitieve huuropbrengsten voor de productie-afhankelijke contracten pas kan worden 
vastgesteld in de loop van het 1e kwartaal 2017 
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In tabel 4.2 zijn de productiegegevens van 2015 en 2016 opgenomen. De gegevens van 2016 zijn ge-

baseerd op de rapportage van de zorgpartners in het derde kwartaal.  

Halverwege 2016 is een deel van het complex Kroevenhove omgezet van all-in naar regulier. Eind 

2016 is het resterende deel dat Groenhuysen onderverhuurde, overgedragen aan WSG voor recht-

streekse verhuur. In onderstaande cijfers is dit complex nog in zijn geheel als all-in complex geteld. 

 

Tabel 4.2 productie en bezetting bij All-in contracten *) 

zorginstelling 
totaal aantal 

woningen 

productie 

2016 

productie 

2015 

verschil 

2016-2015 
bezetting 

Ouderenzorg  

Groenhuysen** 407 336 336 1 n.t.b. 

De Riethorst Stromenland 271 185 171 14 68% 

Surplus 89 93 90 2 104% 

Het Hoge Veer 157 140 131 8 89% 

Totaal eenheden ouderenzorg 924 754 729 25 n.t.b. 

 

Mensen met een beperking 

Sovak 158 154 156 -1 98% 

Totaal eenheden voor mensen 

met een beperking 
158 154 156 -1 98% 

*) door afronding ontstaan verschillen 

**) onderverhuring door Groenhuysen is nog niet bekend 

 

Productie 2016 versus 2015 

Ondanks het extramuraliseringsbeleid van de overheid is de productie in de complexen van WSG toch 

licht toegenomen. Belangrijke redenen voor toename is de interimhuisvesting die wordt geboden door 

De Riethorst Stromenland in het oude verpleeghuis in Geertruidenberg. Daarnaast heeft WSG in 2016 

een aantal woonunits in het oude Hoge Veer en in de Fendertshof functioneel geschikt gemaakt voor 

mensen met dementie, waardoor in beide complexen de productie kon worden gehandhaafd c.q. ver-

hoogd ondanks de extramuralisatie. 

 

Bezetting 2016 

De overheid gaat uit van een gemiddelde bezetting in zorgcomplexen van 97%. Dat in sommige com-

plexen de bezetting hoger is dan 100% komt doordat echtparen, waarvan beide partners een intramu-

rale zorgvergoeding ontvangen, een woning bewonen. Het bezettingspercentage in de oude com-

plexen Het Hoge Veer en De Venestraat van de Riethorst Stromenland is relatief laag. Deze com-

plexen hebben te kampen met leegstand; delen van de gebouwen voldoen niet aan brandveiligheids-

eisen.  

De gemiddelde bezetting over alle complexen kan niet worden berekend, omdat de gegevens van on-

derverhuring door Groenhuysen op het moment van schrijven nog niet bekend zijn.  

 

Extramuralisering landelijk  

Landelijke cijfers3 geven aan dat in de periode 1-1-2014 tot en met 1-4-2016 het aantal plaatsen ‘zorg 

met verblijf’ is afgenomen met 7%. 

ABF research4 verwacht dat de intramurale capaciteit ouderenzorg als gevolg van extramuralisering in 

2016-2017 op zijn laagst is, om vervolgens weer te stijgen. In 2025 is volgens deze prognose het aan-

tal intramuraal wonende ouderen gestegen met 16% ten opzichte van 2016. Deze verwachte toename 

houdt geen gelijke tred met de vergrijzing omdat de gemiddelde intramurale verblijfsduur per oudere 

nog verder zal afnemen. 

 

                                                      
3  uit: Basis rapportage AWBZ zorg 2014-2015 CIZ, http://ciz.databank.nl/report/awbz.html 
4 “Fortuna 2016 Definitieve raming tot 2025” Abf research, oktober 2016 
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Ontwikkeling productie 

De afgelopen vijf jaar is in de complexen met een all-in contract de productie gedaald met circa 8% 

(78 plaatsen) ten opzichte van 2012. Deze daling lijkt iets lager te zijn dan de landelijke cijfers, die in 

een veel kortere periode een vergelijkbare daling laten zien. De daling in de WSG-panden is vooral 

het gevolg van het sluiten van afdelingen zware zorg in een tweetal woonzorgvoorzieningen als ge-

volg van functionele veroudering / keuze van de zorgpartner. De afgelopen periode heeft er waar-

schijnlijk extra druk op de complexen van WSG gestaan als gevolg van verbouwingen elders bij onze 

zorgpartners, waardoor de productie relatief hoger is gebleven dan zou mogen worden verwacht. 

 

De populatie in de WSG-complexen is als gevolg van gewijzigd overheidsbeleid veranderd, zo blijkt uit 

figuur 4.1. 

 

Figuur 4.1 Verloop intramurale productie  

 
 

Met name de lichte zorg (ZZP 1-3) is sinds 2012 sterk afgenomen als gevolg van het overheidsbeleid 

van scheiden van wonen en zorg in de ouderenzorgcomplexen . De leegkomende plaatsen zijn gro-

tendeels ingenomen door mensen met een zwaardere zorgvraag (ZZP 4 t/m 10) en dan vooral de so-

matische zorg. Dat het aantal zorgplaatsen voor mensen met dementie (ZZP 5-7) ondanks de toege-

nomen vraag toch gelijk is gebleven, komt doordat de beperkte groei teniet is gedaan door sluiting van 

de intramurale zorg in Kroevenhove.  

 

Zorginfrastructuur 

De beleidsregel zorginfrastructuur is per 31 december 2014 vervallen. Vanaf 2015 is een tijdelijke sub-

sidieregeling van kracht, beheerd door de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza). Deze subsidieregeling 

blijft van kracht tot 31 december 2017. Het is nog niet helder of en hoe de bekostiging voor zorginfra-

structuur vanaf 2018 wordt vormgegeven. De verwachting is dat de gemeentelijke overheid hier ver-

antwoordelijk voor wordt.  

Op verzoek van WSG hebben de zorgpartners voor de complexen met een productie-afhankelijk con-

tract ook in 2016 een subsidie-aanvraag ingediend voor financiering van de zorginfrastructuur. De 

subsidie is alleen toegezegd in die complexen die voorheen ook aanspraak maakten op de beleidsre-

gel zorginfrastructuur.  

 

Reguliere contracten 

Hieronder is de samenvatting weergegeven van zorgpartners, waarmee WSG een vaste (meestal) te 

indexeren huurprijs heeft afgesproken.  
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zorginstelling 
totaal aantal 

woningen 

Ouderenzorg 

MaasDuinen  75 

Surplus  81 

Totaal eenheden ouderenzorg  156 

 

Mensen met een beperking 

Amarant  41 

Prisma  98 

ASVZ  29 

Totaal eenheden voor mensen  

met een beperking 
 168 

 

In 2016 is geen enkel regulier zorgcontract beëindigd. Voor één contract is de looptijd met drie jaar 

verlengd. 

 

 

4.3 Risicobeheersing zorgvastgoed 

In 2016 heeft WSG een aantal aspecten voor haar zorgvastgoed opgepakt die resulteren in een beter 

inzicht in de portefeuille, te weten: 

 vastgoedinformatie op orde; 

 inzicht in onderhoudsplanning; 

 inzicht in inkomsten versus uitgaven; 

 servicekosten voor een belangrijk deel op orde;  

 (periodiek) inzicht in productie bij alle zorgpartners met een all-in contract; 

 periodiek inzicht in wachtlijst voor het merendeel van de complexen all-in. 

 

Daarnaast heeft WSG gestructureerd overleg op strategisch, tactisch en operationeel niveau met haar 

zorgpartners over de complexen met all-in contracten. Met de zorgpartners met een regulier contract 

is dit overleg minder frequent en hangt het af van de ontwikkelingen in het complex of bij de zorgpart-

ner. 

 

De visie-ontwikkeling met de zorgpartners over complexen met een all-in contract verloopt traag. De 

zorgpartners spreken maar mondjesmaat hun verwachtingen over de toekomst uit. Onze partners vin-

den het lastig om afspraken te maken op de middellange termijn, niet in het minst omdat er ook weinig 

zekerheden worden geboden door hun financiers, te weten het zorgkantoor, de gemeentes en de 

zorgverzekeraars. Wel is er een grote mate van transparantie over de marktontwikkeling en bereid-

heid om een gezamenlijke marktanalyse op te stellen. 

Voor een drietal complexen is een visie vastgesteld. Voor één complex is een richtinggevend kader 

opgesteld, dat begin 2017 nader wordt uitgewerkt. 

 

In 2016 is WSG nog bij één zorginstelling verantwoordelijk voor het energieverbruik van een aantal 

locaties. In één complex is WSG nog verantwoordelijk voor de losse inventaris. Bij twee complexen 

met een all-in contract heeft WSG de verantwoordelijkheid voor de vaste inventaris in 2016 overgedra-

gen aan de zorgpartij. 
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5. FINANCIËN EN CONTINUÏTEIT 

 

5.1 Voortgang saneringsmaatregelen 

Zorgvuldig worden de uitgangspunten van het saneringsbesluit gevolgd zoals opgenomen in het her-

ziene saneringsplan van 2013: grondposities en BOG worden verkocht, huur wordt gemaximaliseerd 

binnen de kaders van het passend toewijzen en huursombenadering, het onderhoud is beperkt, er vin-

den geen investeringen in nieuwbouw plaats en we zijn zuinig in de bedrijfsvoering. De voortgang van 

de sanering wordt periodiek in de vorm van kwartaalrapportages verantwoord en besproken met in- en 

externe toezichthouders, met name WSW maar ook met de Aw. De kern van het probleem van WSG 

is, zoals bekend, een te grote leningportefeuille met overeenkomstig hoge financieringslast, ten op-

zichte van de waarde van het vastgoed. 

 

Het saneringsplan werd in 2013 opgesteld op basis van aannames, uitgangspunten en gegevens die op 

dat moment aanwezig waren. Gedurende de uitvoering van het saneringsplan ontstaan echter nieuwe 

inzichten, verandert de markt, wijzigt de rente, wijzigt wet- en regelgeving, is sprake van waardeontwik-

keling en worden gesignaleerde risico’s vertaald naar maatregelen. Door in- en externe invloeden wijkt 

de realisatie van het financieel herstel daarom in negatieve zin af van de prognose in het saneringsplan.  

 

Het verloop van de negen saneringsmaatregelen in 2016 is als volgt: 

 

Verkoopprogramma vastgoedportefeuille 

 

Verkopen grondposities en ontwikkelposities 

Feitelijk zijn alle ontwikkelposities te verkopen grondposities geworden, omdat WSG zelf niet meer 

ontwikkelt. Totaal zijn in 2016 12 posities verkocht voor € 3,8 miljoen (€ 8,7 miljoen begroot). De op-

brengst per transactie was hoger dan begroot. De verkoop van een aantal posities is door uiteenlo-

pende omstandigheden doorgeschoven naar 2017.  

 

Verkopen nieuwbouw koopwoningen 

In 2016 zijn de laatste twee koopwoningen verkocht voor € 0,4 miljoen (exclusief verkoopkosten). 

 

Verkopen bestaande huurwoningen (uit verkoopvijver) 

In 2016 zijn 12 woningen geleverd voor € 1,6 miljoen (€ 1,2 miljoen begroot). Daarnaast is een com-

plex verkocht van 33 woningen met sloopbestemming met een opbrengst van € 0,9 miljoen (€ 0,9 mil-

joen begroot).  

De oorspronkelijke verkoopdoelstelling voor 2016 was 20 woningen, aldus het saneringsplan. De op-

brengst over de jaren heen is lager dan de saneringsdoelstelling. Dat komt met name door een klei-

nere verkoopvijver door het aanwijzen van de kernvoorraad in de gemeente Geertruidenberg.  

Voor de komende jaren is een verkoopaantal van 12 woningen per jaar realistisch, gebaseerd op de 

actuele mutatiegraad en op een geoptimaliseerde verkoopvijver. Daarnaast worden in 2017 enkele 

woningen verkocht die zijn gekoppeld aan een zorgcomplex en aan BOG. 

 

Verkopen niet-DAEB BedrijfsOnroerend Goed (BOG) 

Zoals afgesproken in het saneringsplan wordt het betreffende BOG niet-DAEB-bezit binnen de sane-

ringsperiode van vijf jaar verkocht. In 2016 zijn 12 complexen verkocht voor € 3,9 miljoen (begroot 

€ 4,1 miljoen).  

 

Verkoop niet-DAEB-woningen 

In het saneringsplan zijn twee complexen met niet-DAEB-woningen aangemerkt voor verkoop. De ver-

koop hiervan staat, conform het saneringsplan, gepland voor 2017. Bij gemengde complexen (DAEB 

en niet-DAEB) loopt een onderzoek naar de aantrekkelijkste wijze van verkoop, individueel of com-

plexgewijs. 
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Overige verkopen 

In 2016 is inventaris van zorgcomplexen overgedragen aan stichting Surplus Zorg en aan stichting 

Groenhuysen voor een totaalbedrag van € 1,4 miljoen. 

 

Huurbeleidsmaatregelen  

Informatie over de huurbeleidsmaatregelen is opgenomen in paragraaf 2.2. 

 

Beheer en organisatie 

De bedrijfsvoering is in 2016 verder geoptimaliseerd. Meer informatie hierover is opgenomen in para-

graaf 1.3.5. 

 

Onderhoud 

WSG heeft geen duurzaamheidsprogramma. Bij vervanging worden wel kostenneutrale maatregelen 

doorgevoerd zoals dubbel glas en hr-ketels. Het energieakkoord met doelstelling gemiddeld label B in 

2020, is geen beleidsveld passend bij een saneringscorporatie. Het aandeel A-labels is hoog door het 

bezit van relatief veel jonge woningen. Informatie over onderhoud is opgenomen in paragraaf 1.3.4. 

 

Deelnemingen 

Het saneringsdoel is om actief te sturen op afbouw van de deelnemingen en op beheersing van ri-

sico’s. In 2016 heeft WSG actief gestuurd in opheffing van een aantal deelnemingen met als resultaat: 

 Opheffing deelneming,Prinsenpolder V.O.F. Alle woningen uit het plan zijn verkocht.  

 Vastgoed Brabant B.V., een samenwerking met Woon- en Zorgstichting ’t Heem. Deze deelneming 

is eveneens in december 2016 opgeheven.  

 VHOT V.O.F., een samenwerking van WSG en BNG Gebiedsontwikkeling, wordt naar verwachting 

medio 2017 opgeheven. Momenteel bevinden zich nog 3 woningen in de V.O.F., waarvan er twee 

onvoorwaardelijk zijn verkocht. Nadat de laatste woning uit het project is verkocht zal de V.O.F. 

ontbonden worden. 

 

Na opheffing van bovengenoemde deelnemingen resteren twee actieve deelnemingen: 

 

Ontwikkelcombinatie Heldenpark C.V.  

Het betreft een herontwikkeling van het voormalig Heroterrein te Breda. Deze samenwerking met AM 

stamt uit 2006. In 2016 is verkoop van deze positie onderzocht. De gemeente Breda overweegt een 

haalbaarheidsstudie te initiëren naar woningbouw voor deze locatie waardoor de belangstelling voor 

deze locatie wellicht toeneemt. In afwachting daarvan is de afweging tot verkoop uitgesteld tot 1 juli 

2017. 

 

Risico’s 

De lange looptijd van de grondexploitatie, geen (medewerking aan) bestemmingsplanwijziging en aan-

passing van de verwachte opbrengsten heeft geleid tot een verdere (negatieve) bijstelling van de 

grondexploitatie. De afwaardering is verwerkt in de jaarrekening 2015 van Heldenpark C.V waarmee 

een reeds hiervoor getroffen voorziening bij WSG van € 1,5 miljoen is vrijgevallen. Dit heeft per saldo 

een klein resultaateffect. De jaarstukken 2016 zijn nog niet beschikbaar. 

Contractueel is per 1 januari 2018 herfinanciering nodig van een bestaande lening binnen de deelne-

ming. De grond is minder waarde dan de huidige financiering. 

 

Ontheffingsverzoek voor het verschaffen van vermogen aan een verbinding 
WSG heeft een storting gedaan aan Ontwikkelcombinatie Heldenpark C.V. om aan een lopende ver-

plichting te voldoen die is aangegaan in 2007, ruim vóór de inwerkingtreding van de herziene Woning-

wet op 1 juli 2015. Hiermee kan de verbinding aan haar renteverplichting voldoen vanwege financie-

ring van de grondpositie. Een ontheffingsverzoek hiervoor is in behandeling bij Aw. 

 

Couveringe Park V.O.F. 

Deze V.O.F. van WSG Projectontwikkeling en Aan de Stegge Steenbergen V.O.F. betreft een ge-

biedsontwikkeling in de kern Steenbergen. De ontwikkeling bestaat uit woningbouw en twee delen 

voor commerciële ruimte. Deze laatste onderdelen zijn niet tot ontwikkeling gekomen. Partijen hebben 

op diverse onderdelen een dispuut. 
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De woningbouwontwikkeling is in 2016 opnieuw op gang gebracht. Eind 2016 is de verkoop van 7 van 

de resterende 42 woningen gestart. Voortgang in de ontwikkeling draagt bij aan een zo gunstig moge-

lijk projectresultaat. 

In 2016 zijn er mediationgesprekken gevoerd met de gemeente Steenbergen en Aan de Stegge. In 

2017 volgt een financieel-economisch onderzoek naar de ontwikkeling van Couveringe Park en de op-

tie voor WSG om uit de ontwikkeling te stappen. 

 

Risico’s 

WSG heeft de jaarrekeningen van de laatste jaren niet ondertekend door twijfels over de juistheid van 

de cijfers. De deelneming is gewaardeerd op basis van de concept-jaarrekening 2013. WSG Project-

ontwikkeling heeft, overeenkomstig 2015, een voorziening van € 500.000 gevormd voor toekomstige 

verliezen die nog niet in de projectopzet zijn opgenomen.  

Daarnaast is binnen WSG een voorziening getroffen vanwege een geschil met Aan de Stegge. Beide 

voorzieningen worden afdoende geacht. 

 

 

5.2 Meerjarenperspectief 

Het kader voor de meerjarenbegroting is het saneringsplan, alsmede nieuwe inzichten als gevolg van 

andere interne inzichten en externe ontwikkelingen zoals de Woningwet, passend toewijzen en schei-

den van wonen en zorg.  

De meerjarenbegroting geeft daarmee een actueel beeld en inzicht in de cijfers bij het continueren van 

bestaand beleid. Met andere woorden: wat betekent het voor de uitvoering van de sanering indien het 

bestaande beleid (op basis van de saneringsuitgangspunten) wordt doorgezet met de huidige kennis 

ten aanzien van bestaande feiten, risico’s en gewijzigde wet- en regelgeving. Hieruit ontstaat geen 

duurzame oplossing voor WSG. Dat blijkt ook uit de ontwikkeling van de financiële kengetallen. 

 

Onderstaande kengetallen geven de ontwikkelingen aan inclusief de ontvangst van de toegekende 

saneringssteun tot en met 1-7-2018. Indien uit het DuO-traject geen duurzame oplossing ontstaat zal 

een 2e fase van de sanering ingaan. De benodigde saneringssteun voor deze fase wordt op dat mo-

ment bepaald. Deze is dus nog niet ingerekend in onderstaande kengetallen.  

 

kengetal norm 2017 2019 2021 2026 

ICR * > 1,4 0,68 0,70 0,67 0,74 

DSCR ** > 1 0,39 0,41 0,41 0,49 

LtV *** < 75% 165% 161% 164% 166% 

Solvabiliteit > 20% -53% -61% -63% -65% 

Dekkingsratio < 50% 111% 106% 105% 100% 

 

* ICR = interest coverage ratio 

** DSCR = debt service coverage ratio 

*** LtV = loan to value 

 

WSG voldoet bij geen van de ratio’s aan de minimale financiële normen die door het WSW zijn ge-

steld. De continuïteit van WSG wordt geborgd door het stelsel met achtervang van de andere corpora-

ties, Rijksoverheid en gemeenten. De andere corporaties dragen bij aan het liquiditeitstekort van WSG 

via de saneringsbijdrage. WSW int die bij de corporaties. Met de saneringssteun kan WSG de rente 

betalen en aan de aflossingsverplichting van leningen voldoen.  

 

Financieel risico: kasstroom 

Heeft WSG de komende jaren voldoende inkomsten om aan haar betalings- en aflossingsverplichtin-

gen te voldoen? Het gaat dan om de interest coverage ratio (ICR) en de debt service coverage ratio 

(DSCR). De ICR toetst of WSG vanuit de beschikbare operationele kasstromen de rente op leningen 

kan betalen. De DSCR neemt in deze berekening naast de rente ook een veronderstelde jaarlijkse af-

lossing mee. WSG voldoet niet aan de minimale norm. Dit risico is afgedekt door de jaarlijks te ont-

vangen saneringsbijdrage. 
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Financieel risico: vermogen 

Hier zijn twee ratio’s van belang: solvabiliteit en de loan to value (LtV). De solvabiliteit geeft de verhou-

ding tussen het eigen vermogen op basis van bedrijfswaarde en het totale vermogen weer. WSG vol-

doet niet aan de door de toezichthouders gestelde minimumeis.  

De LtV geeft de verhouding weer tussen het totaal aan door het WSW geborgde schulden aan krediet-

instellingen en de bedrijfswaarde van de activa in exploitatie. Deze verhouding mag niet boven 75% 

uit stijgen. Dit kengetal geeft de kern van het probleem van WSG weer: er zijn meer dan twee keer zo-

veel leningen dan toegestaan volgens de maximale norm zoals gesteld door het WSW. 

 

Financieel risico: onderpand 

Naast de Loan to Value is ook de verhouding tussen de WOZ-waarde van het bezit en de leningen-

portefeuille van belang, de zogenaamde dekkingsratio. De omvang van de leningportefeuille mag niet 

meer zijn dan 50% van de WOZ-waarde van het bezit. WSG voldoet niet aan de norm. 

 

Indicatieve investeringsruimte 

In 2016 informeerde de Minister de gemeenten en huurdersorganisaties over de indicatieve beste-

dingsruimte van de in hun gebied werkzame corporaties. De jaarlijkse verplichting van het informeren 

van gemeenten en huurdersorganisaties over de indicatieve bestedingsruimte volgt uit de Woningwet. 

Voor WSG is het bedrag nihil. Dat bedrag past bij de vermogenspositie van WSG. 

 

 

5.3 Stelselwijziging naar marktwaarde 

Vanaf de jaarrekening 2016 waardeert WSG haar volledige bezit op marktwaarde in verhuurde staat. 

Ook de vergelijkende cijfers van 2015 zijn aangepast. De waardering van dit vastgoed is in overeen-

stemming met het handboek Modelmatig waarderen bepaald. De waardering is daarmee conform de 

in de Woningwet voorgeschreven waarderingsgrondslag en daaruit afgeleide ministeriële besluiten 

geldend op het moment van het opmaken van de jaarverslaggeving. Het aandeel zorgvastgoed in de 

WSG-portefeuille is significant - de huursom ligt ver boven de grens van 5% van het totaal - waarbij 

waardering voor de full-variant verplicht is voor het zorgvastgoed en voor het MOG. BOG werd al vol-

gens de full-variant gewaardeerd. De woningen worden volgens de light-variant gewaardeerd.  

 

Het beeld van de jaarrekening 

De verandering van de waarderingsgrondslag betekent dat het beeld van de jaarrekening beperkt ver-

andert. Het eigen vermogen stijgt doordat de marktwaarde in verhuurde staat van het DAEB-bezit ho-

ger is dan de bedrijfswaarde van het bezit. Dit betekent dan ook dat de op balansdatum aanwezige 

ongerealiseerde herwaardering van het vastgoed aanzienlijk is (31-12-2016: € 60,3 miljoen).  

Deze representeert feitelijk de inschatting van het toekomstig verdienpotentieel zoals dat reeds was 

opgenomen bij bedrijfswaarde. Daar komt nu nog de waardesprong van de activa bij als gevolg van 

de overgang naar marktwaarde. Hierbij hoort een gepaste waarschuwing. Het gepresenteerde eigen 

vermogen op basis van de marktwaarde in verhuurde staat zal nooit volledig gerealiseerd worden dan 

wel liquide kunnen worden gemaakt. De mogelijkheden voor WSG om vrijelijk door (complexgewijze) 

verkoop of huurstijgingen de marktwaarde in verhuurde staat van het DAEB-bezit in exploitatie te rea-

liseren zijn beperkt door wettelijke maatregelen en maatschappelijke ontwikkelingen zoals demografie 

en ontwikkeling van de behoefte aan sociale (DAEB) huurwoningen. Voor de woningen in het niet-

kerngebied handelt WSG wel als een commerciële belegger met maximalisering van huurprijzen en 

afstoten van bezit.  

 

De marktwaarde in verhuurde staat van onze activa in exploitatie bedraagt ultimo 2016 € 481 miljoen 

(2015: € 483 miljoen). De waarde is gedaald door verkoop en gestegen door een gunstige marktont-

wikkeling van de woningen. In vergelijking met andere corporaties heeft WSG een relatief lage markt-

waarde. Dat komt door een hoog aandeel van het zorgvastgoed. Beleggers classificeren het zorgvast-

goed met een hogere incourantheid wat een drukkend effect geeft op de waarde.  

 



 

 

30 Jaarverslag en jaarrekening 2016 

waarde vastgoed ultimo  

(x € 1 miljoen) 
2016 2015 

Verkrijgingsprijs 656 708 

Bedrijfswaarde 399 481 

Marktwaarde 481 483 

 

De bedrijfswaarde is met € 82 miljoen gedaald in 2016. In de jaarrekening is die daling niet zichtbaar 

door de overgang op marktwaarde. 

 

Het verschil tussen bedrijfswaarde van alleen het DAEB-bezit in exploitatie (€ 285 miljoen) en de 

marktwaarde in verhuurde staat van dit bezit (€ 375 miljoen) bedraagt circa € 90 miljoen. Voor WSG is 

het mogelijk dat het bezit op korte termijn wordt verkocht aan een aantal collega-corporaties in het ka-

der van de duurzame oplossing (DuO). Daarbij geldt dat de opbrengst afwijkt van de marktwaarde in 

verhuurde staat. Het bestuur van WSG heeft daarom geen betrouwbare inschatting kunnen maken 

van het gedeelte van de herwaarderingsreserve dat bij ongewijzigd beleid niet of eerst op zeer lange 

termijn realiseerbaar is. 

 

 

5.4 Ontwikkeling bedrijfswaarde 

De bedrijfswaarde gaat uit van het doorexploiteren van het bezit volgens het beleid en uitgangspunten 

van de corporatie zelf. Hoewel de bedrijfswaarde niet meer als waarderingsgrondslag wordt toegepast 

geeft dit wel inzicht in de effecten van nieuw volkshuisvestelijk beleid en wet- en regelgeving op de 

toekomstige vermogensontwikkeling.  

 

De bedrijfswaarde ultimo 2016 daalt met € 82 miljoen ten opzichte van ultimo 2015. De belangrijkste 

oorzaken daarvan zijn: 

 

1. De toekomstige huuropbrengst is lager ingeschat vanwege: 

 lagere Aw/WSW-normen voor inflatie. Bijvoorbeeld, de norm voor 2016 was 2% en is nu bijge-

steld op 0,2%; 

 Invoering huursombenadering waarbij de huurstijging op corporatieniveau is begrensd op infla-

tie +1%); 

 Meer ingerekende verkopen in de aankomende jaren waardoor huuropbrengst voor deze wo-

ningen vervalt; 

 Lagere prognoses voor verwachte inkomsten van zorgvastgoed; 

 Korter ingeschatte levensduur van maatschappelijk en bedrijfsonroerend goed. 

2. Hogere verwachte onderhoudslasten door: 

 Een completere (en meer realistische) meerjarenonderhoudsplanning;  

 Mede als gevolg van wijzigingen in wet- en regelgeving zijn certificeringen en keuringen voor de 

zorginstallaties beter opgenomen; 

 Voor zorginstallaties is WSG contractueel verplicht een aantal zaken op een hoger niveau uit te 

voeren/te houden dan ons basis onderhoudsniveau (categorie 3, functionele instandhouding); 

 Na verloop van een aantal jaren werken met en verfijnen van de meerjarenonderhoudsplanning, 

neemt het dagelijks onderhoud naar verwachting geleidelijk af. 

3. Beheerlasten 

 Lagere inflatieverwachting, reëlere inrekening van inhuur van externen en vaste medewerkers 

en kosten van verhuur bevorderende maatregelen geeft per saldo een positief effect. 

4. Hogere verkoopopbrengsten 

 Verhoging van de verwachte verkoopaantallen van vijf naar twaalf reguliere woningen per jaar 

en een hogere verwachte verkoopprijs. De verwachte verkoopprijs is gekoppeld aan de markt-

waardewaardering die in 2016 is ingevoerd. 

 

De belangrijkste risico’s en onzekerheden die WSG onderkent in de bedrijfswaarde zijn: 

 De MJOP die in de afgelopen drie jaar tot stand is gekomen, is gebaseerd op een bouwkundige 

quickscan van de schil van woningen en gebouwen. Op installatietechnisch gebied is door de vaste 

onderhoudspartners input geleverd. Het kan zijn dat zaken niet op de juiste wijze zijn beoordeeld 
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en/of ingerekend.  

Jaarlijks wordt een deel van het bezit opnieuw geïnspecteerd om dit risico te verkleinen. 

 In de MJOP wordt voor vervangingsingrepen uitgegaan van theoretische technische levensduren. 

Minder goede keuzes in toegepaste kwaliteit van materialen, fabricaten en producten, evenals ont-

werpfouten in gebouwen en installaties kunnen de uiteindelijke levensduur verkorten. Indien dit 

blijkt uit signalering binnen het dagelijks onderhoud (input van vaste onderhoudspartners en perio-

diek opnieuw inspecteren) dan wordt de MJOP aangepast zowel qua uitvoeringsmoment als toe te 

passen kwaliteit.  

 Op de MJOP is een afslag gedaan vanwege een, bij een saneringscorporatie passend, sober on-

derhoudsniveau (instandhouding) en een eenduidig conditieniveau (‘redelijk’, conditie 3 NEN 2767) 

voor het gehele bezit. Aanpassing van het beleid kan van toepassing zijn indien het noodzakelijk is 

bij duurzame voortzetting van de exploitatie door WSG. 

 Voor het zorgvastgoed gelden op basis van contractuele verplichtingen andere eisen met betrek-

king tot onderhoud dan bij reguliere woningen. Zorglocaties dienen bij de tijd gehouden te worden 

(geschikt te worden gehouden voor het verlenen en organiseren van de zorg). Met zorgpartners 

zijn in 2015 en 2016 afspraken gemaakt over de demarcatie van onderhoud en (vervangings)inves-

teringen. 

 Een deel van de huuropbrengst van het zorgvastgoed is afhankelijk van het productievolume van 

de zorginstelling en is daarmee beperkt beïnvloedbaar, terwijl de risico’s bij WSG liggen. 

Uit de analyse van de bedrijfswaarde blijkt wederom dat het effect van wijzigende parameters voor in-

flatie, huur en kosten op de bedrijfswaarde groot is. WSG hanteert de voorgeschreven parameters van 

Aw en WSW, waarmee tevens de beste vergelijkbaarheid binnen de branche wordt verkregen. 

 

 

5.5 Voortgang reguliere bedrijfsvoering 

Het negatief vermogen van WSG per 31 december is € 273 miljoen. 

 

Het jaar 2016 is afgesloten met een positief resultaat van € 1,1 miljoen, dat is hoger dan begroot. Een 

deel van dit resultaat (€ 5,8 miljoen) is geen cash en bestaat uit de niet gerealiseerde herwaardering 

vastgoedportefeuille in verband met de waardeontwikkeling van het bezit in exploitatie. Daarnaast valt 

ruim € 3 miljoen uit de voorzieningen vrij. Beide posten zijn niet begroot. 

 
De belangrijkste overige resultaatafwijkingen zijn: 

 

Huuropbrengsten 

De kernactiviteit van WSG is het verhuren en onderhouden van het vastgoed. De begrote huurop-

brengsten inclusief huurderving zijn € 36,5 miljoen en de realisatie bedraagt € 37 miljoen. Het verschil 

is voornamelijk te verklaren door latere dan geplande verkoop van bedrijfsonroerend goed en lagere 

huurderving. 

 

Onderhoud 

Ten opzichte van een begroting van € 6,4 miljoen is € 6,2 miljoen gerealiseerd (exclusief toegere-

kende organisatiekosten en personeelslasten). De afwijking wordt voornamelijk veroorzaakt door hoge 

kosten voor reparatieonderhoud. Voor deze post was een onrealistische daling begroot. Hiertegenover 

staat lager planmatig onderhoud. Bij inspectie bleek dat uitvoering deels nog niet nodig was. Een deel 

is niet uitgevoerd omdat tijdige aanbesteding niet haalbaar bleek. 

 

Overige bedrijfslasten 

De overige bedrijfslasten laat een overschrijding zien ten opzichte van de begroting 2016. Met name 

de post inhuur ligt hieraan ten grondslag, onder andere door noodzakelijk geworden juridische trajec-

ten en het op orde krijgen van de organisatie, terwijl het steeds lastiger wordt om medewerkers voor 

langere tijd aan WSG te binden. 
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Vastgoedbeleggingen 

De waarde is afhankelijk van marktomstandigheden en parameters die we hanteren als het gaat om 

bijvoorbeeld huurprijsbeleid en onderhoudsnormen. De marktwaarde in verhuurde staat van het vast-

goed is gestegen. 

 

De kasstromen en financieringsbehoeften 

WSG bewaakt de financieringsbehoefte die voortkomt uit de operationele, investerings- en financie-

ringskasstromen. Om zeker te zijn dat WSG kan beschikken over voldoende liquide middelen, wordt 

elk kwartaal een liquiditeitsbegroting inclusief risico’s opgesteld als basis voor de uit te keren sane-

ringssteun. Dit is onderdeel van de begrotingscyclus.  

 
Met € 15 miljoen in 2016 is totaal € 89,3 miljoen aan toegekende saneringssteun ontvangen. Voor de 

1e fase is € 117,8 miljoen toegezegd. De resterende saneringsbijdrage van € 28,5 miljoen (1-1-2017 

t/m 1-7-2018) is voldoende om de verwachte financieringsbehoefte over 2017 en 2018 te dekken. 

 

De saneringssteun wordt uitgekeerd als achtergestelde renteloze lening. In het saneringsplan is be-

paald dat bij opheffing van WSG door volledige overname door één of meerdere corporaties het voor-

schot geheel of gedeeltelijk kan worden omgezet in een bijdrage ineens. Met de toegekende sane-

ringssteun over de periode juli 2013 tot juli 2018 is de continuïteit van WSG geborgd. 

 

De rekening-courantfaciliteit bij de BNG kan gedurende het jaar worden gebruikt ter afdekking van 

schommelingen in de liquiditeitsprognose.  

 

 

5.6 Treasury 

Onze woningen zijn overgefinancierd met leningen. Eind 2016 heeft WSG een leningenportefeuille 

van ruim € 677 miljoen. Er zijn verschillende soorten leningen afgesloten, voornamelijk met een vaste 

rente. Voor € 82,7 miljoen zijn leningen met een basisrente en een spread afgesloten. De rente van 

deze leningen varieert tussen de 3,9% en 4,4%.  

 

De leningen hebben een negatieve marktwaarde. Dat komt omdat de marktrente nu lager is dan de 

contractueel overeengekomen rente bij het afsluiten van de lening. De bank rekent bij vervroegde af-

lossing ter compensatie van dit verlies, break funding costs, ook wel genoemd boeterente. Ultimo 

2016 hebben de leningen een marktwaarde (bedrijfseconomisch) van € 1.082 miljoen.  

 

Herfinancieringsrisico 

WSG ontvangt saneringssteun die mede dekkend is voor de af te lossen leningen zoals vastgelegd in 

de vervalkalender. Daarom vinden er geen herfinancieringen plaats. 

 

Renterisico 

WSG heeft geen derivaten. Dat beperkt het renterisico. Het renterisico bestaat uit renteherzieningen 

op leningen met vaste rente, plus de liquiditeitsbehoefte. De rente op de huidige portefeuille is gemid-

deld 4,5%. Op basis van het aflossingsschema is de gemiddelde looptijd 20,8 jaar. 

 

Afgeleide financiële instrumenten 

WSG heeft géén financiële instrumenten afgesloten in de vorm van derivaten. Break clausules en li-

quiditeitsrisico als gevolg van bijstortverplichtingen zijn niet van toepassing. 

 

 

5.7 Voornaamste risico’s en onzekerheden 

Risicomanagement neemt als onderdeel van de integrale bedrijfsvoering een prominente plaats in bin-

nen WSG. Hierbij ziet het risicomanagement enerzijds op de ontwikkeling van de interne organisatie en 

interne control en anderzijds op externe ontwikkelingen ten aanzien van veranderende wet- en regelge-

ving en specifieke externe verantwoording gezien de status van WSG als saneringscorporatie.  

 

Onderstaand is een aantal risico’s en onzekerheden benoemd waar specifieke aandacht voor is ge-

weest in 2016 en waar de aandacht in 2017 naar blijft uitgaan. 



 

Jaarverslag en jaarrekening 2016 33 

 Organisatie: WSG heeft in 2016 een stabiele organisatie met voldoende kennis van zaken weten te 

behouden en waar nodig te versterken. Gezien de onzekerheden naar de toekomst van WSG als 

saneringscorporatie is dit een mooie prestatie. Hierbij is sprake van een steeds groter wordende 

flexibele schil van medewerkers die niet in vaste dienst zijn. Dit vergroot de flexibiliteit van het 

werkapparaat van WSG. Mede gezien de extra druk op de organisatie vanuit het saneringstraject 

en de extra werkzaamheden die dit met zich meebrengt is de stabiliteit van de organisatie evenwel 

een blijvend aandachtspunt. 

 

 Onderhoud: De MJOB is recent opgesteld op basis van uitgangspunten die zich nog moeten bewij-

zen in de praktijk. Hierbij is het onderhoud passend gemaakt voor WSG als saneringscorporatie. 

De komende jaren zal moeten blijken of de huidige uitgangspunten passen bij de daadwerkelijke 

onderhoudsuitgaven of dat bijsturing nodig is. Voor specifiek het zorgonderhoud heeft WSG con-

tact met collega-corporaties met veel zorgvastgoed om van elkaar te leren en kennis en ervaring 

uit te wisselen. 

 

 Zorgvastgoed: De kasstromen uit het zorgvastgoed zijn gevoelig voor externe en interne factoren. 

Extern betreft dit wijzigingen in wet- en regelgeving, intern gaat het om de vertaling van deze ex-

terne wijzigingen naar concrete aanpassingen in de begroting. Hierbij valt te denken aan het schei-

den van wonen en zorg (extramuralisering), en de effecten hiervan op inkomende kasstromen. 

Hierbij heeft WSG mogelijkheden om aan de uitgavenkant op de onderhoudskosten te sturen bij 

het scheiden van wonen en zorg. Andere aandachtspunten bij het zorgvastgoed zijn: de nieuwe 

bekostiging van de zorg door een integraal tarief, de overdracht van een deel van de zorgkosten 

naar de WMO, de benodigde specialistische kennis (eigen zorgteam), en de soms complexe finan-

ciële afrekeningen bij specifiek de productie-afhankelijke contracten van WSG. WSG onderhoudt 

intensief contact met de zorgaanbieders die van haar huren om gevolgen van ontwikkelingen in de 

markt voor de betreffende woonzorgvoorzieningen te monitoren en zo nodig tijdig maatregelen te 

treffen. 

 

 Informatiebeveiliging: In 2016 is een eerste start gemaakt met het verder vormgeven van de infor-

matiebeveiliging binnen WSG. Hierbij volgt WSG de sector en neemt zij deel aan een samenwer-

kingsverband van corporaties dat actief is met aanvullende acties met betrekking tot de Wet be-

scherming persoonsgegevens. In 2017 zal hier nadere invulling aan worden gegeven in samenwer-

king met collega-corporaties. 

 

 Wet- en regelgeving: Het voldoen aan de wet- en regelgeving mede in het kader van de nieuwe 

Woningwet wordt nadrukkelijk gemonitord. Hierbij valt te denken aan het passend toewijzen, de 

huursombenadering en de scheiding DAEB/niet-DAEB. Hierbij heeft WSG uitstel gekregen tot 31 

oktober 2017 met betrekking tot het indienen van haar scheidingsvoorstel in het licht van de moge-

lijke saneringsoplossingen. De voorbereidingen voor het plan zijn wel getroffen. 
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6. ORGANISATIE 

 

6.1 Onze medewerkers 

De pittige opgaves, mede door de saneringssituatie van WSG, vragen veel van onze medewerkers. 

Desondanks blijven onze medewerkers zich volop inzetten en blijven wij de interne organisatie ontwik-

kelen. Onze kernwaarden spelen daarbij onverminderd een grote rol.  

• Slim  

WSG neemt verantwoordelijkheid en is daarop aanspreekbaar. Wij faciliteren de klant zodat hij 

zelfstandig keuzes kan maken. Wij werken doelmatig en daadkrachtig zodat we met minder mid-

delen een optimaal resultaat bereiken.  

• Respect  

Wij hebben waardering voor elkaar en spreken elkaar aan om van te leren. Wij luisteren naar de 

ander en communiceren open en eerlijk. Afspraken komen wij na en keuzes leggen we uit.  

• Samen 

Wij staan open voor samenwerking zowel binnen als buiten onze organisatie. Wij staan naast de 

klant en gaan met hem in gesprek. Wij werken aan sterke verbindingen met onze partners om sa-

men doelen te realiseren.  

 

Vaste medewerkers en een flexibele schil 

Op 1 januari 2016 had WSG 27,8 fte in dienst en eind 2016 28,6 fte. Van de vaste formatie is 4,0 fte 

ingevuld met extern ingehuurde medewerkers. Daar waar mogelijk zijn extern ingehuurde medewer-

kers vervangen door medewerkers met een tijdelijk dienstverband of door vaste medewerkers.  

In 2016 is wederom specifieke expertise ingehuurd voor onder andere portefeuillestrategie, zorgvast-

goed, onderhoud met betrekking tot gebruik O-prognose, project afrekenen servicekosten, opzetten 

administratieve organisatie en verkopen BOG.  

WSG heeft stageplekken beschikbaar gesteld. Stagiaires hebben een onderzoek uitgevoerd naar 'het 

imago van WSG' en naar ‘bewonersparticipatie volgens de nieuwe Woningwet’. 

 

Werkgeverschap 

Om te komen tot meer efficiency en professionalisering, maar ook in het kader van de duurzame op-

lossing voor WSG, is het van belang dat medewerkers zich blijven ontwikkelen. Er is grote betrokken-

heid bij de medewerkers en WSG biedt volop ruimte voor eigen initiatief en ontplooiing. Het algemene 

opleidingsbudget wordt al jaren volledig benut. Medewerkers worden in de persoonlijke planningsge-

sprekken gemotiveerd beter en vooral meer gebruik te maken van het individuele loopbaanontwikkel-

budget. In 2016 zijn medewerkers met opleidingen gestart voor onder andere contractmanagement, 

boekhouding en onderhoudsbegroting. Verwacht wordt dat deze ontwikkeling doorzet. 

 

Ook dit jaar hebben alle medewerkers een eindejaarsuitkering van € 250 ontvangen. Een vast bedrag, 

ongeacht het aantal dienstverbanduren. In 2016 kon een groot deel van dit bedrag binnen de werk-

kostenregeling als nettobedrag worden uitbetaald. 
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6.2 Organogram 

Het organogram van WSG per 31 december: 

 

 

 
 

 

In 2016 is een aparte controller aangesteld (inhuur). Hiermee wordt voldaan aan de eis van scheiding 

van functies. 

 

Kengetallen personeel  

Op 31 december 2016 heeft WSG 33 medewerkers in dienst (bezetting 28,6 fte en formatie 32,6 fte). 

De gemiddelde leeftijd bedraagt 47,8 jaar. Het gemiddeld aantal dienstjaren is 7,3 jaar en 45% van de 

medewerkers heeft een parttime dienstverband.  

 

Leeftijdsopbouw in aantallen medewerkers  

leeftijdscategorie 2016 2015 

20 tot 30 jaar  1  2 

30 tot 40 jaar  8  7 

40 tot 50 jaar  10  11 

50 tot 60 jaar  9  9 

60 tot 70 jaar  5  3 

Totaal  33  32 

 

Onderverdeling mannen en vrouwen 

geslacht 2016 2015 

Mannen  15  15 

Vrouwen   18  17 

Totaal  33  32 

 

 

Ziekteverzuim 

Het ziekteverzuimcijfer over 2016 bedroeg 1,51% exclusief zwangerschap; inclusief zwangerschap is dit 

2,19%. De gemiddelde verzuimduur lag op 4,32 dagen. 
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6.3 Cultuur 

De cultuur van WSG wordt gekenmerkt door openheid, enthousiasme en professionaliteit. 

WSG transformeert – conform het ondernemingsplan 2014-2018 – geleidelijk naar een proces- en re-

sultaatgestuurde organisatie. Dit komt onder meer tot uiting in het inrichten van zogenoemde resul-

taatgerichte verantwoordelijke eenheden (RVE). Voorbereidingen zijn getroffen om opbrengsten en 

kosten aan het vastgoed toe te schrijven. De onderliggende processen en het adequaat beleggen van 

verantwoordelijkheden draagt bij aan het probleemoplossend en klantgericht handelen. Onze mede-

werkers zijn daarom taakvolwassen professionals die over probleemoplossend vermogen beschikken, 

klantgericht handelen, integraal samenwerken en verantwoordelijkheid nemen, en daar zijn wij trots 

op. 

 

Om de medewerkers mee te nemen in de ideeën en plannen werden zij periodiek geïnformeerd tij-

dens medewerkersbijeenkomsten. Interactieve bijeenkomsten waarin de status van het zoeken naar 

de duurzame oplossing voor WSG werd gepresenteerd en waarbij de medewerkers vragen konden 

stellen en vooral ook werden uitgenodigd mee te denken.  

 

 

6.4 Belonen en beoordelen 

De HR-cyclus van planningsgesprekken, functionerings- en beoordelingsgesprekken is conform af-

spraken uitgevoerd en inzake de beloning volgt WSG de CAO Woondiensten. 

 

 

6.5 Arbo 

In 2015 is de RI&E voor WSG compleet gemaakt en samen met alle protocollen heeft dit in 2016 gere-

sulteerd in een volledig Arbobeleid. Hiermee wordt voldaan aan de wettelijke kaders. In werkoverleg-

gen en in overleggen met de ondernemingsraad staat Arbo met vaste regelmaat op de agenda.  

Daarnaast is ook in 2016 verder vorm gegeven aan de BHV-functie (zes medewerkers), waardoor 

gezondheid en veiligheid is geborgd. 

Tot slot is de functie preventiemedewerker ondergebracht bij de managementassistent met 

ondersteuning van een extern in Arbozaken gespecialiseerd bureau.  

 

Vertrouwenspersoon 

In 2014 is de VertrouwensPersoon Integriteit (VPI) aangesteld en geïntroduceerd in de organisatie. De 

medewerkers zijn op de hoogte van de mogelijkheid om dilemma’s en mogelijke integriteitskwesties 

met de VPI te bespreken. De contactgegevens zijn op het intranet van WSG duidelijk te vinden. 

 

In 2016 is er geen gebruik gemaakt van de diensten van de VPI. Jaarlijks vindt een gesprek met de 

directeur-bestuurder plaats over noodzaak van en de wijze waarop integriteit onder de aandacht wordt 

gebracht. 

 

 

6.6 Ondernemingsraad 

Vanaf april 2016 heeft WSG weer een voltallige ondernemingsraad met drie leden.  

In 2016 is 9 keer overleg gevoerd tussen bestuurder en ondernemingsraad. Een aangepast or-regle-

ment is vastgesteld.  

De ondernemingsraad heeft een kennismakingsgesprek met de vertrouwenspersoon integriteit gehad 

en twee keer per jaar is er een gesprek met een delegatie van de Raad van Commissarissen. Naast 

de stand van zaken omtrent de sanering van WSG zijn onder andere de werktijdenregeling en het ar-

bobeleid besproken.  
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7. GOVERNANCE 

 

7.1 Bestuur 

WSG is een saneringscorporatie. De kernactiviteiten van de volkshuisvestelijke taak moeten daarom 

worden uitgevoerd met beperkte financiële middelen. Hiervoor is een directeur-bestuurder nodig die in 

staat is een veranderende organisatie te leiden. Transparantie, samenwerking met partners en resul-

taatgerichtheid zijn hierbij van belang. WSG heeft een eenhoofdig bestuur. 

 

7.1.1 Samenstelling 

WSG werd van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016 geleid door directeur-bestuurder Liesbeth 

van Beek.  

 

7.1.2 Bestuursbesluiten 

In 2016 zijn onder andere de volgende bestuursbesluiten genomen: 

• Vaststelling van de begroting 2017; 

• Goedkeuring van de positionpapers in relatie tot de jaarrekening 2015; 

• Vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag 2015; 

• Huurverhoging 2016; 

• Portefeuillestrategie (beleidsbijstelling); 

• Diverse verkoopbesluiten; 

• Vaststelling van diverse interne procedures, waaronder de procesbeschrijving huur beëindiging en 

het calamiteitenplan; 

• Liquidatie bouwcombinatie Prinsenpolder; 

• Liquidatie VastgoedBrabant BV; 

• Beleid woningcorporaties; 

• Sociaal plan c.q. sloopreglement. 

 

7.1.3 Naleving governancecode 

Het bestuur en de Raad van Commissarissen volgen de Governancecode Woningcorporaties (d.d. 1 

mei 2015). Hierbij geldt het principe ‘pas toe of leg uit’. Op onderstaande onderdelen werd in 2016 af-

geweken van de Governancecode.  

 

Uitstel visitatie 

Conform de Governancecode laat een woningcorporatie zich eens per vier jaar visiteren. Hieraan is 

door WSG tot op heden niet voldaan. Alle inspanningen zijn sinds 2010 gericht op het financieel her-

stel van WSG.  

De Commissie AedesCode heeft zich in 2015 uitgesproken over een dispensatieverzoek van WSG op 

dit specifieke gebied. Er is tot 31 december 2016 dispensatie verleend inhoudende dat in 2016 een op 

de specifieke situatie van WSG aangepast onderzoek dient te worden opgestart. Dit onderzoek is eind 

2016 opgestart en wordt begin 2017 afgerond. Conform de Woningwet dient WSG uiterlijk 1 juli 2019 

te zijn gevisiteerd.  

 

Benoeming bestuurder 

De bestuurder is in september 2012 benoemd voor de duur van het project van de sanering van WSG 

en wijkt daarmee sinds september 2016 enigszins af van de norm van de Governancecode Woning-

corporaties, waarin staat dat de bestuurder steeds voor een periode van 4 jaar wordt benoemd. Het 

saneringsproject van WSG is immers nog niet ten einde.  

 

WSG heeft de principes en uitwerkingen zoals opgenomen in de Governancecode Woningcorporaties 

uitgewerkt en opgenomen in de volgende documenten: 

• Integriteitscode 

• Klokkenluidersregeling 

• Profiel Raad van Commissarissen 

• Reglement Raad van Commissarissen 
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• Reglement Bestuur 

• Reglement Auditcommissie 

• Reglement Remuneratiecommissie 

• Reglement Governancecommissie 

Bovenstaande documenten zijn te raadplegen op de website. 

 

Aan het juist uitvoeren van de GovernanceCode Woningcorporaties wordt continu aandacht besteed. 

 

7.1.4 Integriteit 

De directeur-bestuurder voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria zoals omschreven in de Governan-

cecode Woningcorporaties. In 2016 deden zich bij de besluitvorming geen onverenigbaarheden voor. 

Er zijn geen transacties geweest waarbij sprake was van een tegenstrijdig belang. 

 

Evaluatie integriteit in 2016 

Er hebben zich in het verslagjaar geen meldingen en/of incidenten voorgedaan. De focus is primair 

gericht op preventie, borging en professionalisering van het Integriteitsbeleid. Structurele aandacht 

vermindert de kans op ongewenste gedragingen. 

 

WSG hecht zowel in- als extern veel belang aan een zorgvuldig opererende organisatie. Begrippen als 

integriteit, transparantie, overleg en een eigen verantwoordelijkheid zijn belangrijke pijlers van de be-

drijfsvoering. Het feit dat WSG een saneringsorganisatie is voegt hier een extra dimensie aan toe. 

 

De veranderingsbereidheid van de medewerkers en de grote mate van betrokkenheid bij de koers van 

de organisatie heeft geleid tot een groot vertrouwen en wederzijds respect. Het vermogen van de lei-

dinggevenden om de waarden en normen zorgvuldig te handhaven draagt bij aan een veilig werkkli-

maat. 

 

Aandachtspunten 2017 

Voor 2017 staat blijvende aandacht voor (ongewenste) belangenverstrengeling in zakelijke relaties on-

verminderd op de agenda. Elkaar aanspreken op zaken die niet goed gaan of niet goed voelen of wel-

licht strijdig zijn met de integriteitscode, is niet altijd vanzelfsprekend. 

 

7.1.5 Beloning bestuurder 

De directeur-bestuurder ontving voor haar werkzaamheden in 2016 een beloning van € 141.553.  

 

De bezoldiging van de directeur-bestuurder in 2016 is als volgt opgebouwd: 

 

Naam  E.J.J. van Beek-Bouw 

 

Functie  directeur-bestuurder 

Duur dienstverband in 2016  01/01 – 31/12 

Omvang dienstverband (in fte)  1,00 

Gewezen topfunctionaris?  Nee 

Dienstbetrekking?  Ja 

 

Bezoldiging 

Beloning  € 141.553 

Belastbare onkostenvergoedingen  € 1.495 

Beloning betaalbaar op termijn  € 19.993 

Totaal bezoldiging  € 163.041 (2015: € 162.887) 

 

Mevrouw E.J.J. van Beek-Bouw vervult de volgende nevenfunctie: 

 Lid Raad van Toezicht en voorzitter auditcommissie Zorggroep 
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7.1.6 Overlegstructuren met stakeholders 

De RvC legt in de gesprekken met de stakeholders mede verantwoording af over de wijze waarop de 

RvC toezicht houdt. Bij alle gesprekken met stakeholders wordt de RvC geïnformeerd over wat er bij 

de stakeholders leeft. Daarnaast ontvangt de RvC relevante publicaties via de werkorganisatie.  

 

Overleggen in het kader van de sanering  

In 2016 is de taskforce DuO opgericht, die in beginsel eens per maand (en indien nodig vaker) bijeen-

komt. Regelmatig vond overleg plaats met Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) op manage-

ment- en bestuurlijk niveau en met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Au-

toriteit woningcorporaties).  

 

Management team 

Het managementteam bestaat uit de directeur-bestuurder, manager Klant & Wonen, manager Be-

drijfsvoering en de manager Vastgoed & Strategie. Het managementteam vergaderde eens per 

maand. Informeel overlegde het managementteam eveneens eens per maand.  

 

Medewerkersbijeenkomsten 

Ieder kwartaal of wanneer daartoe aanleiding is, organiseerde WSG medewerkersbijeenkomsten. 

Naast de bijeenkomsten zijn medewerkers regelmatig per e-mail en intranet geïnformeerd over de uit-

voering van de saneringsstrategie van WSG en over operationele zaken. 

 

Zorgpartners 

Gezien de portefeuilleopbouw van WSG met een aanzienlijk deel zorgvastgoed, vond regulier overleg 

plaats met de zorginstellingen alsmede bestuurlijk overleg over de toekomstige ontwikkelingen. Met 

elkaar is inzicht verkregen in de strategische keuzes en de betekenis daarvan voor het zorgvastgoed. 

In 2016 is naar aanleiding van de relatiedag in juni een denktank zorg op gericht. Zie verder paragraaf 

2.5.2. 

 

7.1.6.1. Huurdersparticipatie 

Huurdersvereniging 

De Huurdersvereniging Geertruidenberg is voor WSG het aanspreekpunt als centrale huurdersorgani-

satie conform de Wet op het Overleg Huurders Verhuurder en de Woningwet. De samenwerking is 

vastgelegd in een overeenkomst die elke twee jaar wordt verlengd. Het werkgebied van de huurders-

vereniging is gelijk aan het werkgebied van WSG. De huurdersvereniging ontvangt een financiële bij-

drage voor de uitoefening van haar taken.  

 

In 2016 waren er drie reguliere overleggen tussen de huurdersvereniging en de directeur-bestuurder 

van WSG. Gezien de vele ontwikkelingen in het kader van de Woningwet en van de portefeuillestrate-

gie is er ook diverse keren informeel overleg geweest. De huurdersvereniging is voor het eerst zeer 

nauw betrokken geweest bij het maken van het woonconvenant en prestatieafspraken. De toene-

mende rol die zij hebben is terug te zien in de toegenomen aantal adviezen. 

Er vond tweemaal een overleg plaats tussen het bestuur en twee leden van de RvC (governancecom-

missie). 

WSG is bij de jaarlijkse ledenvergadering van de huurdersvereniging aanwezig geweest om toelichting 

te geven over de sanering, klantmetingen en de huurverhoging. 

 

De belangrijkste gespreksonderwerpen in 2016 waren: 

 Saneringsstrategie 

 Woningwet 

 Passend toewijzen 

 Portefeuillestrategie 

 Huurverhoging 

 Prestatieafspraken gemeente Geertruidenberg 

 Woonconvenant gemeente Roosendaal 

 Meerjarenonderhoudsbegroting 

 Woningwet 
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 Beleid keukenapparatuur 

 Herijking verkoopvijver 

 Wijziging administratie parkeerplaatsen 

 Organisatie Klik voor Wonen 

 Structuur en samenstelling organisatie 

 Sociaal plan bij sloop 

  

De huurdersvereniging heeft adviezen uitgebracht over de volgende onderwerpen: 

 Jaarlijkse huurverhoging 

 Beleid keukenapparatuur 

 Concept scheidingsvoorstel DAEB/niet-DAEB 

 Passend toewijzen 

 Herijkte portefeuillestrategie 

 Verkoopbesluit vastgoed 

 Sociaal plan Kloosterstraat 

Zes adviezen waren positief; één advies was negatief. 

 

Bewonerscommissies 

Bewonerscommissies hebben een belangrijke signaalfunctie voor WSG. WSG is verheugd dat er drie 

actieve commissies zijn bijgekomen in 2016. In totaal zijn er nu zeventien bewonerscommissies. WSG 

heeft met de commissies minimaal 1 á 2 keer per jaar formeel overleg. 

 

7.1.6.2. Overleg met gemeenten 

WSG heeft regelmatig bestuurlijk en ambtelijk overleg met de gemeenten Geertruidenberg en Roo-

sendaal. Met beide gemeenten zijn in 2016 prestatieafspraken gemaakt. 

Met de gemeente Geertruidenberg is overleg gevoerd over portefeuillestrategie, wonen & zorg, di-

verse projecten en grondposities. WSG praat jaarlijks de gemeenteraad van Geertruidenberg bij over 

de sanering van WSG.  

 

Prestatieafspraken met gemeenten 

In het kader van de Woningwet geeft WSG jaarlijks aan wat de voorgenomen activiteiten zijn. De 

thema’s zijn voorgeschreven, maar de basis vormen de meerjarige prestaties die zijn afgesproken tus-

sen corporatie en gemeente. 

WSG heeft in 2016 een woonconvenant afgesloten met de gemeente Roosendaal, samen met huur-

dersorganisaties en met collegacorporaties AlleeWonen en Stadlander. In het woonconvenant zijn lang-

jarige afspraken gemaakt. De afspraken worden jaarlijks gemonitord en vertaald in een jaarschijf. In de 

gemeente Geertruidenberg zijn de langjarige afspraken vastgelegd tot 2018. In 2016 zijn voor het eerst 

in gezamenlijkheid met Huurdersvereniging Geertruidenberg en de gemeente jaarafspraken gemaakt.  

Thema’s waar afspraken over zijn gemaakt zijn: 

 De ontwikkeling van de woningvoorraad 

 Betaalbaarheid 

 Liberalisatie van huurwoningen en voornemens tot verkoop 

 Realisatie nieuwbouw 

 Investeren duurzaamheid en kwaliteit van de woningen 

 Huisvesting specifieke doelgroepen 

 Inzet op leefbaarheid 

 

7.1.6.3. Overleg met stakeholders 

Met collega-corporaties in de regio vond overleg en afstemming plaats over de volkshuisvestelijke op-

gave en over thema’s als huisvesting van statushouders en vluchtelingen, woonruimteverdeling, Klik 

voor Wonen, concrete projecten en energiebeheer. 

 

7.1.7 Permanente Educatie 

In 2016 heeft de directeur-bestuurder de volgende opleidingen gevolgd in het kader van de Perma-

nente Educatie: 
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Datum Naam opleiding PE-punten 

11-02-2016 Congres Vastgoedjournaal: 2016, jaar van ingrijpende 

 DAEB/niet-DAEB beslissingen - 

22-06-2016 Assetmanagement 3,5 

28-06-2016 Dag van het zorgvastgoed 6,0 

12-07-2016 Rondetafelbijeenkomst WSG en omliggende corporaties 4,0 

29-09-2016 Seminar ‘De bezielde corporatie’ 7,0 

12-10-2016 Leadership development program / Nijenrode 25,0 

09-11-2016 Leadership development program / Nijenrode 26,0 

14-12-2016 Leadership development program / Nijenrode 25,0 

Totaal  96,5 

 

7.1.8 Verklaring directeur-bestuurder 

Stichting WSG was in 2016 uitsluitend werkzaam op het gebied van de volkshuisvesting en heeft ook 

in 2016 de middelen uitsluitend besteed in het belang van de volkshuisvesting. 

 

Ik heb kennis genomen van de bevindingen van de accountant over de jaarrekening 2016 en het 

volkshuisvestingsverslag 2016. Ik stel de jaarrekening 2016 en het volkshuisvestingsverslag 2016 op 

basis hiervan vast.  

 

Ik spreek mijn grote waardering uit voor de betrokkenheid van de medewerkers van WSG. Ondanks 

alle onzekerheden blijven zij zich bijzonder inspannen voor onze huurders. Door deze inzet kunnen wij 

blijven werken aan een optimale dienstverlening en kwalitatief goed bezit. 

 

Geertruidenberg, maart 2017, 

Liesbeth van Beek 

directeur-bestuurder 

 

 

7.2 Raad van Commissarissen 

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het bestuur, op de algemene gang van zaken binnen 

WSG en op de met WSG verbonden ondernemingen. De Raad van Commissarissen richt zich hierbij 

op het belang van de woningcorporatie en weegt daarbij de belangen van belanghebbenden af. 

 

De Raad van Commissarissen hecht veel waarde aan de samenwerking als team en het leggen van 

verbindingen met anderen, in het bijzonder met medewerkers van WSG en Huurdersvereniging Geer-

truidenberg. 

 

De Raad van Commissarissen functioneert conform de Governancecode Woningcorporaties en de 

daarmee samenhangende documenten (gepubliceerd op www.wsgnl.com). 

 

Het toezicht van de Raad van Commissarissen op het bestuur van WSG omvat in ieder geval: 

• de realisatie van de doelstellingen; 

• de strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten; 

• de opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen; 

• het kwaliteitsbeleid; 

• de kwaliteit van de maatschappelijke verantwoording; 

• het financiële verslaggevingsproces; 

• de naleving van toepasselijke wet- en regelgeving. 

 

De Raad van Commissarissen neemt statutair toegewezen beslissingen, zoals belangrijke beslissin-

gen over strategie, organisatie, (des)investeringen en prestaties van de woningcorporatie. De Raad 

van Commissarissen is tevens werkgever van het bestuur. 

 

In dit verslag legt de Raad van Commissarissen publiekelijk verantwoording af over de wijze waarop 

invulling is gegeven aan de uitvoering van zijn taken en bevoegdheden in het afgelopen jaar. In 2016 

http://www.wsgnl.com/
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is een visie op toezicht vastgesteld. Als toezichtkader voor het uitoefenen van zijn taken hanteert de 

Raad van Commissarissen: 

• Aedes Code / Governancecode woningcorporaties 

• Woningwet / Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (Btiv) / Regeling Toegelaten Instel-

lingen Volkshuisvesting (Rtiv) 

• Statuten, bestuursreglement, reglement RvC 

• Treasurystatuut 

• Functieomschrijving bestuurder, besluit honorering 

• Klokkenluidersregeling 

• Regeling vertrouwenspersoon 

• Procedure beoordeling functioneren bestuurder 

• Functieomschrijving en functieprotocol controller 

• Profiel en portefeuilleprofielen RvC, aftreedrooster, besluit honorering 

• Reglementen audit- , remuneratie- en governancecommissie 

 

Als toetsingskader hanteert de Raad van Commissarissen: 

• Jaarverslag, jaarrekening en managementletter 

• Saneringsbesluit/saneringsplan 

• Ondernemingsplan 

• Begroting, MJB, liquiditeitsbegroting 

• Zelfevaluatie, “visitatie”, PE-plan, voortgang PE scores 

• Kwartaalrapportages 

• Beleidsdocumenten 

• Portefeuillestrategie  

• Verkoopbeleid – verkoopvijver 

• Huurbeleid 

 

7.2.1 Samenstelling 

De samenstelling van de Raad van Commissarissen per 31 december is als volgt: 

 

De heer A.H.A. Lensen 

Positie Voorzitter, lid remuneratiecommissie  

Geboortedatum 30-12-1946 

Datum 1e herbenoeming 01-05-2014 

Aftredend  01-05-2018 

Vergoeding € 13.500 op jaarbasis 

Hoofdfunctie Gepensioneerd 

Nevenfuncties Voorzitter Stichting De Wereld van Jeroen Bosch 

 Voorzitter Jeugdsportfonds ’s Hertogenbosch-Vught 

 Vice-voorzitter Jeugdcultuurfonds ’s Hertogenbosch-Vught 

 Voorzitter Ombudscommissie ’s-Hertogenbosch 

 

Mevrouw T. Booi 

Positie  Vice-voorzitter, lid remuneratiecommissie, lid governance-commis-

sie 

Geboortedatum 23-07-1955 

Datum 1e benoeming 01-04-2012 

Datum 1e herbenoeming 01-05-2016 

Aftredend 01-05-2020 

Vergoeding  € 9.000 op jaarbasis 

Hoofdfunctie Directeur/eigenaar ORKA-advies Tineke Booi B.V. 

Nevenfuncties Visitator Raeflex (visitatie woningcorporaties) 

 Voorzitter RvC woningstichting Viveste Houten 

 Bestuurslid St. Publiek Debat 

 Bestuurslid St. 100% Heuvelrug 
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De heer M.S. van Hemsbergen MBA 

Positie  Lid, lid auditcommissie 

Geboortedatum 06-01-1962 

Datum 1e benoeming 01-04-2012 

Datum 1e herbenoeming 01-05-2015 

Aftredend 01-05-2019 

Vergoeding € 9.000 op jaarbasis 

Hoofdfunctie Directeur/eigenaar Navarre B.V. 

Nevenfuncties Bestuurslid Stichting Brabants Investeringsfonds Nieuwbouwwo-

ningen 

 Commissaris Woonplus 

 Commissaris Zayaz 

 Commissaris Univé ‘t Zuiden 

 

De heer dr. E.J. Janse de Jonge 

Positie  Secretaris, lid governancecommissie 

Geboortedatum 02-08-1957 

Datum 1e benoeming 01-04-2012 

Datum 1e herbenoeming 01-11-2015 

Aftredend 01-11-2019 

Vergoeding  € 9.000 op jaarbasis 

Hoofdfunctie Directeur/eigenaar BB&P (Bestuur, Beleid & Politiek) 
Nevenfuncties  Voorzitter Nationaal Openbaar Vervoer Beraad, NOVB, Ministerie 

van Infrastructuur en Milieu, Den Haag  
 Voorzitter Nederlandse Vereniging van Binnenhavens, Rotterdam  
 Lid bestuur Vereniging Maatschappij van Welstand, Amersfoort  

 Lid Raad van Toezicht Stichting Advisering Bestuursrechtspraak 

voor Milieu en Ruimtelijke ordening (StAB), Den Haag  

 

Mevrouw ir. M.G.B. Franken-Ghijsen MRE 

Positie  Lid, lid auditcommissie 

Geboortedatum 23-07-1978 

Datum 1e benoeming 01-11-2015 

1e maal herbenoembaar 01-01-2019 

Vergoeding  € 9.000 op jaarbasis 

Hoofdfunctie Directeur Reinier van Arkel 

Nevenfuncties Commissaris Wooninc. 

 

Mevrouw Booi en de heer Janse de Jonge zijn benoemd op voordracht van de huurdersvereniging. 

 

7.2.2 Bezoldiging 2016 

De bezoldiging van de Raad van Commissarissen valt ruim binnen de honoreringsregeling zoals die 

geldt in de corporatiesector. De vergoeding voor de leden is vastgesteld op € 9.000 per jaar. Voor de 

voorzitter geldt een toeslag van 50%, daarmee komt de totale vergoeding voor de voorzitter uit op 

€ 13.500. De norm bedraagt € 10.056 respectievelijk € 15.084. 

De Raad van Commissarissen kent geen onkostenvergoeding. 

 

functie  naam  beloning 

Voorzitter  De heer A.H.A. Lensen   € 13.500 

Vice-voorzitter  Mevrouw T. Booi   €   9.000 

Lid  De heer M.S. van Hemsbergen   €   9.000 

Lid  De heer E.J. Janse-de Jonge   €   9.000 

Lid Mevrouw M.G.B. Franken-Ghijsen  €   9.000 

 



 

 

44 Jaarverslag en jaarrekening 2016 

7.2.3 Onafhankelijkheid en integriteit 

In 2016 zijn binnen de governancestructuur van WSG de volgende (interne) regelingen van toepas-

sing geweest: 

• Governancecode Woningcorporaties 

• een integriteitscode 

• een klokkenluidersregeling 

Deze regelingen zijn gepubliceerd op de website van WSG. Van de klokkenluidersregeling is in 2016 

geen gebruik gemaakt. 

 

De Raad van Commissarissen is volledig onafhankelijk en in 2016 hebben er zich geen zaken voorge-

daan in het kader van belangenverstrengeling. Er zijn geen persoonlijke leningen verstrekt. 

Onder het kopje ‘Samenstelling Raad van Commissarissen’ is opgave gedaan van alle (neven)functies 

van de leden van de raad in 2016. 

 

7.2.4 Werkzaamheden RvC-commissies 

Remuneratiecommissie 

De remuneratiecommissie richt zich op bezoldiging en beoordeling van de directeur-bestuurder. Begin 

2016 vond met de directeur-bestuurder een beoordelings- en planningsgesprek plaats. Halverwege 

het jaar volgde een functioneringsgesprek en in december een beoordelingsgesprek.  

 

Bij de beoordeling wordt gebruik gemaakt van een 360 graden feedbackmethode. Daarbij worden de 

leden van de RvC, de leden van het MT, de OR en het bestuur van de Huurdersvereniging Geertrui-

denberg gevraagd om aan de hand van een vragenlijst en/of in een gesprek input te leveren over het 

functioneren van de bestuurder. Binnen de RvC wordt daarnaast jaarlijks de bestuursopdracht geëva-

lueerd. Dit alles vormt de input voor de jaarlijkse beoordeling van het functioneren van de bestuurder. 

 

In verband met de herbenoeming van een van de leden is de fit- en propertest voorbereid.  

 

Het jaarinkomen van de directeur-bestuurder is gebaseerd op functiegroep E van de Sectorbrede Be-

loningscode Bestuurders Woningcorporaties. De overgangsbepalingen van de WNT zijn van toepas-

sing. De totale loonsom is in 2016 € 158.113 ten opzichte van € 157.960 in 2015. De Raad van Com-

missarissen is tevreden met het functioneren van de directeur-bestuurder. 

 

Governancecommissie 

De governancecommissie buigt zich over de totale governancestructuur inclusief wijziging van statu-

ten en reglementen. De commissie heeft voorstellen tot aanpassing van statuten gedaan, alsmede 

voorstellen gedaan voor herziening van verschillende reglementen en protocollen. De commissie 

kwam in 2016 twee keer bijeen. De statuten van zowel de stichting WSG als van de beide BV’s zijn 

conform de vereisten van de Woningwet aangepast. Iedere commissie heeft een actueel reglement. 

De governancecommissie voert daarnaast het jaarlijkse overleg met de Huurdersvereniging Geertrui-

denberg en de OR. 

 

Auditcommissie 

De auditcommissie beoordeelt alle financiële onderwerpen waaronder de kwartaalrapportages, begro-

ting en jaarrekening. 

De commissie kwam in 2016 vijf keer bijeen, waarbij eveneens de bestuurder en de manager bedrijfs-

voering en de controller aanwezig waren. In het kader van de jaarrekening heeft de accountant in de 

auditcommissie geparticipeerd. 

 

Overleg 

Naast de commissies kent de Raad van Commissarissen nog de volgende overleggen: 

• Overleg met B&W en gemeenteraad Geertruidenberg; 

• Overleg met Aw en WSW; 

• Gesprek met de Huurdersvereniging Geertruidenberg (mevrouw Booi en de heer Janse de Jonge); 

• Gesprek met de Ondernemingsraad (mevrouw Booi en de heer Janse de Jonge). 
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In 2016 is twee keer gesproken met de Huurdersvereniging Geertruidenberg. In 2016 is een nieuwe 

OR geïnstalleerd, waarmee eveneens twee keer is gesproken. 

 

7.2.5 Inhoud toezicht, besluiten en gespreksonderwerpen 

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de inhoud van de strategie van de organisatie en de 

mate waarin deze strategie wordt gerealiseerd. De Raad van Commissarissen richtte zich in 2016 in 

grote mate op de opvolging van de saneringsstrategie en de voortgang van het saneringsplan van juli 

2013. Voorts is in 2016 gestart met de volgende fase van de sanering: het zoeken naar een duurzame 

oplossing. Daarnaar is veel aandacht uitgegaan.  

Daarnaast waren de kwartaalrapportages, de procesgang rond de voormalig directeur-bestuurder en 

de voormalige Raad van Commissarissen belangrijke onderwerpen van gesprek. De Raad van Com-

missarissen kwam in 2016 elf maal bij elkaar. 

 

Onder meer de volgende besluiten zijn in 2016 genomen: 

• Position Papers met balanswaarderingen van objecten uit de portefeuilles disposities, nieuwbouw 

en BOG niet-DAEB, en Position Paper Voorzieningen 

• Geen goedkeuring voor jaarrekening Couveringe Park 

• Goedkeuring jaarrekeningen Heldenpark, Prinsenpolder, VHOT en Vastgoed Brabant 

• Goedkeuring jaarrekening WSG Projectontwikkeling 

• Goedkeuring jaarrekening WSG Holding 

• Herbenoeming mevrouw Booi 

• Goedkeuring begroting 2017 

• Goedkeuring diverse verkoopbesluiten 

• Vaststellen statuten en reglementen 

 

WSG kent een bestuurssecretaris en een controller die beiden ook rechtstreeks toegang hebben tot 

de Raad van Commissarissen. 

 

7.2.6 Overleggen met stakeholders 

 

OR 

Tweemaal per jaar heeft een delegatie van de RvC (governancecommissie) een gesprek met de On-

dernemingsraad. Zowel in de RvC-vergadering als in het functioneringsgesprek met de bestuurder is 

dit besproken.  

 

Gemeente 

Er is in 2016 eenmaal overleg in formele zin geweest tussen Raad van Commissarissen en bestuur 

met het college van B&W van gemeente Geertruidenberg.  

 

Huurdersvereniging 

Eveneens vond er twee maal een overleg plaats tussen het bestuur en twee leden van de RvC (gover-

nancecommissie). Zowel in de RvC-vergadering als in het functioneringsgesprek met de bestuurder is 

dit besproken.  

 

Overige stakeholders 

Medio 2016 vond in samenwerking met het WSW een informatieve bijeenkomst plaats over de sane-

ring en de toekomst van WSG, waarin met de RvC’s van de omliggende corporaties is gesproken en 

gediscussieerd over een duurzame oplossing voor WSG.  

 

7.2.7 Permanente Educatie 

In 2016 hebben leden van de Raad van Commissarissen de volgende opleidingen gevolgd in het ka-

der van de Permanente Educatie: 
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Overzicht behaalde PE-punten Raad van Commissarissen 

Datum Naam opleiding 

PE- 

punten totaal 

    

Mw. T. Booi    
20-1-2016 Naar nieuwe governancemodellen 3  
28-1-2016 Strategie nieuw tijdperk woningcorporaties 6  
9-3-2016 Huurbeleid, huursom en betaalbaarheid 6  

22-6-2016 Assetmanagement 3,5  
12-7-2016 rondetafelbijeenkomst WSG en omliggende corporaties 4 22,5 

    
Mw. M. Franken-Ghijsen   

4-2-2016 Actualiteiten jaarverslaggeving 2015 voor Woningcorporaties 3  
18-3-2016 Workshop DKM, Ortec Finance 4  
22-6-2016 Assetmanagement 3,5  
16-9-2016 Woningwet voor RvC en MT 1  

16-12-2016 Online masterclass De woningcorporatie (VTW) 13 24,5 

    
M.S. van Hemsbergen   

4-2-2016 Actualiteiten jaarverslaggeving 2015 voor Woningcorporaties 3  
15-3-2016 Rol RvC, EY, leergang commissarissen 2  
7-6-2016 Jaarrekening & accountant, leergang commissarissen 2  

22-6-2016 Assetmanagement 3,5  
12-7-2016 Rondetafelbijeenkomst WSG en omliggende corporaties 4  
28-9-2016 Relatie toezichthouder, DNB 2  
8-11-2016 Commissaris & Fraude, leergang commissarissen 2 18,5 

    
E.J. Janse de Jonge   

4-2-2016 Actualiteiten jaarverslaggeving 2015 voor Woningcorporaties 3  
22-6-2016 Assetmanagement 3,5  
12-7-2016 Rondetafelbijeenkomst WSG en omliggende corporaties 4 10,5 

    
A.H.A. Lensen   

8-6-2016 Rondetafelbijeenkomst WSW risicoraamwerk 2  
22-6-2016 Assetmanagement 3,5  
12-7-2016 Rondetafelbijeenkomst WSG en omliggende corporaties 4  
23-9-2016 VTW ledencongres 3 12,5 

 

Er is een opleidingsplan en een introductieprogramma voor nieuwe leden van de Raad van Commis-

sarissen.  

 

7.2.8 Zelfevaluatie 

Jaarlijks neemt de RvC het eigen functioneren onder de loep, afwisselend zelfstandig of met externe 

begeleiding. Eind 2016 is gestart met de jaarlijkse zelfevaluatie zonder externe begeleiding, die in ja-

nuari 2017 is afgerond. 
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8.1 Kengetallen 

 

 
 

 
  

 2016 2015 2014 2013 2012

Grondslag RJ 645 RJ 645 RJ 645 RJ 645 RJ 645

Verhuureenheden

Woningen 3.870 3.925 3.959 4.060 4.260

Commerciële ruimten 103 118 140 163 110

Garages / parkeerplaatsen 1.011 907 905 336 344

Bergingen 21 21 21 21 12

   

Verhuureenheden in exploitatie einde boekjaar 5.005 4.971 5.025 4.580 4.726

(exclusief verhuureenheden verantwoord onder de voorraad)    

Bedrijfspanden 1 1 1 1 2

Woningen in aanbouw 0 0 0 0 0

Balans en winst- en verliesrekening

Eigen vermogen per woning -70.822     -69.766

Totale opbrengsten per woning 10.132      10.814

Jaarresultaat per woning -56           -2

Financiële continuïteit  

Solvabiliteit (EV/TV) (norm: 20%) -53,34 -52,63

Current ratio 1,45         0,99

Loan to value (norm: 75%) 170% 149% 133% 124% 122%

Dekkingsratio (WOZ) (norm: 50%) 125% 126% 126% 137% 139%

Interest coverage ratio 1 (norm: 1,4) 0,73 0,74 0,82 0,86 0,88

Algemeen

Huurachterstand uitgedrukt in een percentage    

van de huren en vergoedingen 0,62% 0,18% 0,12% 0,40% 0,37%

Huurderving uitgedrukt in een percentage     

van de huren en vergoedingen 1,14% 1,91% 3,16% 3,26% 2,29%

   

Personeel

Aantal formatieplaatsen 28,7 27,8 27,3 26,7 26,2

Personeelskosten (x € 1.000) 2.111       2.462      2.343        2.133  1.847

1: De Interest Coverage Ratio (ICR) geeft de mate aan waarin de kasstromen voldoende zijn om de rentelasten 

    te betalen. De Dept Service Coverage Ratio (DSCR) geeft de mate aan waarin de kasstromen voldoende zijn om

    de rente en aflossingsverplichtingen te betalen. De norm voor deze ratio is gesteld op 1,0. Ook aan deze norm 

    wordt niet voldaan als gevolg van de verwachte omvang van de uitgaande gelden ter aflossing van de langlopende

    leningen. 
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8.2 Geconsolideerde balans per 31 december 2016 

(na voorgestelde resultaatbestemming) (x € 1.000) 

 

 

 
  

refe-

rentie

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

DAEB-vastgoed in exploitatie 8.11.1 373.698      398.213     

Niet-DAEB vastgoed in exploitatie 8.11.1 105.741      84.398       

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 8.11.1 49              836           

479.488       483.447       

Financiële vaste activa

Deelnemingen 8.11.2.1 48              336           

Latente belastingvordering(en) 8.11.2.2 2.611         2.732         

Leningen u/g 8.11.2.3 5.408         5.408         

8.067           8.476           

Som van de vaste activa 487.555       491.923       

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden

Vastgoed bestemd voor de verkoop 8.11.3 16.464       20.218       

16.464         20.218         

Vorderingen

Huurdebiteuren 8.11.4.1 246            75             

Gemeenten 8.11.4.2 -                96             

Vorderingen op maatschappijen waarin wordt deelgenomen 8.11.4.3 616            -                

Overige vorderingen 8.11.4.4 2.740         2.431         

Overlopende activa 8.11.4.5 749            98             

4.351           2.700           

Liquide middelen 8.11.5 6.272           31.977         

Som van de vlottende activa 27.087         54.894         

TOTAAL ACTIVA 514.643       546.817       

A C T I V A
31 december 31 december

2016 2015
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refe-

rentie

GROEPSVERMOGEN

Overige reserves 8.11.6 -334.397     -326.829    

Herwaarderingsreserve 8.11.6 60.315       52.999       

-274.081      -273.830      

VOORZIENINGEN

Latente belastingverplichting 8.11.7.1 752            800           

Voorziening deelnemingen 8.11.7.2 3.498         1.708         

Overige voorzieningen 8.11.7.3 2.916         9.026         

7.167           11.534         

LANGLOPENDE SCHULDEN

Schulden / leningen overheid 8.11.8 -                -                

Schulden / leningen kredietinstellingen 8.11.8 672.030      677.593     

Saneringssteun 8.11.8 89.283       74.250       

Overige schulden 8.11.8 2.378         2.941         

763.691       754.784       

KORTLOPENDE SCHULDEN

Schulden aan kredietinstellingen 8.11.9 5.567         43.623       

Schulden aan leveranciers 8.11.9 1.521         1.632         

Schulden aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen 8.11.9 -                -                

Belastingen en premies sociale verzekeringen 8.11.9 476            715           

Schulden ter zake van pensioenen 8.11.9 -0              29             

Overige schulden 8.11.9 56              197           

Overlopende passiva 8.11.9 10.246       8.133         

17.866         54.329         

TOTAAL PASSIVA 514.643       546.817       

P A S S I V A
31 december 31 december

2016 2015
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8.3 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2016 

(x € 1.000) 

 

 

 
 
  

refe-

Omschrijving rentie

Exploitatie vastgoedportefeuille

Huuropbrengsten 8.12.1 37.006       37.408       

Opbrengsten servicecontracten 8.12.2 2.859         3.011         

Lasten servicecontracten -2.890        -3.892        

Lasten verhuur- en beheeractiviteiten 8.12.3 -519           -623          

Lasten onderhoudsactiviteiten 8.12.4 -6.860        -6.715        

Overige directe operationele lasten exploitatie bezit 8.12.5 -3.534        -3.380        

Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille 26.062         25.809         

Verkoop vastgoed in ontwikkeling

Opbrengst verkocht vastgoed in ontwikkeling -             -            

Lasten verkocht vastgoed in ontwikkeling -             -            

Toegerekende organisatiekosten -             -            

Toegerekende financieringskosten -             -            

Netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling -                  -                  

Verkoop vastgoedportefeuille 

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 12.131       20.827       

Toegerekende organisatiekosten -375           -916          

Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille -13.338      -19.496      

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille -1.581          415              

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille

Niet gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 8.12.6 3.759         -384          

Niet gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille voor verkoop 8.12.6 733            507           

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille 4.492           123              

Overige activiteiten 

Overige activiteiten 551            695           

Netto resultaat overige activiteiten 551              695              

Overige organisatiekosten 8.12.7 -594             -3.013          

Leefbaarheid -45              -14              

Financiële baten en lasten

Waardeverandering financiële vaste activa en effecten -             -            

Opbrengsten van vorderingen die tot vaste activa behoren -             -            

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 250            611           

Rentelasten en soortgelijke kosten -31.051      -31.726      

Saldo financiële baten en lasten -30.801        -31.115        

Resultaat  voor belastingen -1.917          -7.100          

Belastingen -73             -89

Resultaat deelnemingen 8.12.9 1.773         -311

Resultaat na belastingen -217             -7.500          

2016 2015
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8.4 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2016 

(volgens de directe methode) (x € 1.000) 

 

 

 
  

Ontvangsten

Huren 36.438       37.916       

Vergoedingen 2.859         3.011         

Overheidsontvangsten 15.033       8.367         

Overige bedrijfsontvangsten 336            262           

Renteontvangsten 60              90             

Saldo ingaande kasstromen 54.726         49.646         

Uitgaven

Erfpacht -                -                

Personeelsuitgaven:

Lonen en salarissen 1.600         1.705         

Sociale lasten 251            240           

Pensioenlasten 255            302           

2.106           2.247           

Onderhoudsuitgaven 6.203         5.440         

Overige bedrijfsuitgaven 8.231         8.254         

Rente-uitgaven 29.575       32.435       

Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van het resultaat -             -            

Verhuurderheffing 1.371         1.142         

Leefbaarheid externe uitgaven niet investeringsgebonden 15              -            

Vennootschapsbelasting -             -            

Saldo uitgaande kasstromen 45.395         47.271         

Kasstroom uit operationele activiteiten 7.225           128              

Materiële Vaste Activa (MVA), ingaande kasstroom

Verkoopontvangsten bestaande huur-, woon- en niet- woongelegenheden 2.720         15.583       

Verkoopontvangsten woongelegenheden (VOV) na inkoop -             -            

Verkoopontvangsten nieuwbouw, woon- en niet- woongelegenheden 3.733         3.399         

Verkoopontvangsten grond 3.657         2.509         

(Des)investeringenontvangsten overig 1.384         -            

Tussentelling ingaande kasstroom MVA 11.494         21.491         

Materiële Vaste Activa (MVA), uitgaande kasstroom

Nieuwbouw huur-, woon- en niet- woongelegenheden -             -            

Woningverbetering, woon- en niet- woongelegenheden -             235           

Leefbaarheid externe uitgaven projectgebonden -             -            

Aankoop, woon- en niet woongelegenheden 27              -            

Nieuwbouw verkoop, woon- en niet woongelegenheden -             -            

Aankoop woongelegenheden (VOV) doorverkoop -             -            

Sloopuitgaven, woon- en niet woongelegenheden -             -            

Aankoop grond -             -            

Investeringen overig 592            1.422         

Externe kosten bij verkoop 450            1.070         

Tussentelling uitgaande kasstroom MVA 1.069           2.727           

Financiële Vaste Activa (FVA)

Ontvangsten verbindingen 380            250           

Ontvangsten overig -             128           

Uitgaven verbindingen 11              -            

Uitgaven overig -             -292          

Saldo in- en uitgaande kasstroom FVA 391              86               

Kasstroom uit (des) investeringen 10.816         18.850         

Financieringsactiviteiten 

Ingaand

Nieuwe te borgen leningen -             -            

Nieuwe ongeborgde leningen -             -            

Uitgaven

Aflossingen geborgde leningen -15.898      -9.947        

Aflossingen ongeborgde leningen -22.568      -            

Kasstroom uit financieringsactiviteiten -38.466        -9.947          

Mutatie geldmiddelen -20.425        9.031           

Wijzigingen kortgeldmutaties -              -              

Liquide middelen per 1 januari 26.697         17.666         

Liquide middelen per 31 december 6.272           26.697         

2016 2015
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8.5.1  Algemeen

8.5.2  Regelgeving

8.5.3  Continuïteit 

Sanering

Uitgangspunten sanering

Saneringssteun

Actuele vermogensontwikkeling

1. 

2.

3.

Het gecorrigeerde eigen vermogen komt hiermee op € 238,4 miljoen negatief. -238.381.000€  

Met de toegekende saneringssteun over de periode juli 2013 tot juli 2018 is de continuïteit van 

WSG geborgd. 

89.300.000€     

-77.400.000€    

De activa in exploitatie zijn in de jaarrekening gewaardeerd tegen 

marktwaarde. In het saneringsplan zijn deze opgenomen tegen bedrijfswaarde. 

Het effect is € 77,4 miljoen negatief.

Stichting WSG (L1787) is een stichting met de status van een 'toegelaten instelling 

volkshuisvesting'. De statutaire vestigingsplaats is Geertruidenberg, de feitelijke vestigingsplaats is 

Markt 32-34 te Geertruidenberg. De activiteiten bestaan voornamelijk uit de exploitatie van 

woningen voor de sociale huursector. 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van het Besluit Toegelaten 

Instellingen Volkshuisvesting, de Beleidsregels toepassing Wet normering bezoldiging 

topfunctionarissen publieke en semipublieke secor ('WNT'), Titel 9 Boek 2 BW, Hoofdstuk 645 van 

de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving en de stellige uitspraken van de overige hoofdstukken van 

de richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. 

De Raad van Commissarissen heeft op 11 juli 2013 het herziene saneringsplan vastgesteld. Het 

saneringsplan resulteerde in een steunaanvraag van € 117,8 miljoen. Het voormalig Centraal Fonds 

Volkshuisvesting (CFV) is op 24 juli 2013 akkoord gegaan met het saneringsplan. Het toezicht op 

de uitvoering van de sanering wordt sinds de opheffing van het CFV uitgevoerd door het 

Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW).

Het einddoel van de sanering is het behouden van het sociale woningbezit met zo laag mogelijke 

kosten voor de corporatiesector. Daarbij wordt WSG zodanig gesaneerd dat zij voldoet aan de 

eisen van WSW voor kredietwaardigheid en in 2018 een positief eigen vermogen heeft van minimaal 

10% van de jaarhuur. 

Tot en met 2016 is aan saneringssteun een totaalbedrag van € 89,3 miljoen uitgekeerd. De 

saneringssteun wordt uitgekeerd als achtergestelde renteloze lening op basis van de actuele 

liquiditeitsbehoefte van WSG. In het saneringsbesluit is bepaald dat bij opheffing van WSG door 

volledige overname door een of meerdere corporaties het voorschot geheel of gedeeltelijk kan 

worden omgezet in een bijdrage ineens.

Het eigen vermogen van WSG bedraagt ultimo 2016 € 274,1 miljoen negatief. Om 

een vergelijking te maken met de actuele voortgang van de sanering ten opzichte 

van het saneringsplan dienen een drietal correcties te worden gemaakt:

-274.081.000€  

De saneringsbijdragen zijn in de jaarrekening als achtergestelde renteloze 

lening verantwoord. In het saneringsplan worden de bijdragen jaarlijks 

verantwoord ten gunste van het resultaat. Het positieve effect op het vermogen 

is hiermee € 89,3 miljoen.

In het saneringsplan is een rentabiliteitswaardecorrectie opgenomen. In de 

huidige waardering is deze niet meer van toepassing. Het effect is € 23,8 

miljoen positief.

23.800.000€     

8.5 Algemene toelichting 
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8.5.4  Groepsverhoudingen

8.5.5  Grondslagen voor de consolidatie

Volledig geconsolideerd

a. naam: WSG Holding B.V.

vestigingsplaats: Geertruidenberg

belang: 100%

eigen vermogen 31-12-2016: - € 7.584.894

resultaat 2016: € 1.926.094

a. naam: Ontwikkelingscombinatie Heldenpark C.V.

vestigingsplaats: Eindhoven

belang: 48%

eigen vermogen 31-12-2016: € 99.073 (concept)

resultaat 2016: € 99.073 (concept)

b. naam: WSG Projectontwikkeling B.V.

vestigingsplaats: Geertruidenberg

belang: 100%

eigen vermogen 31-12-2016: - € 3.609.304

resultaat 2016: € 2.905.286

b1.naam: Ontwikkelcombinatie Couveringe Park V.O.F.

vestigingsplaats: Roosendaal

belang: 50%

eigen vermogen 31-12-2014: - € 819.047 (concept)

resultaat 2014: € 0 (concept)

WSG Holding B.V. heeft een belang in:

WSG Projectontwikkeling B.V. heeft een belang in:

De in de consolidatie begrepen rechtspersonen en vennootschappen zijn:

Stichting WSG staat aan het hoofd van WSG Holding B.V. Indien hierna in de geconsolideerde 

jaarrekening wordt gesproken over WSG wordt hiermee bedoeld Stichting WSG en haar in de 

consolidatie betrokken groepsmaatschappijen.

Niet in de consolidatie worden opgenomen deelnemingen in entiteiten voor zover op grond van een 

overeenkomst tot samenwerking de zeggenschap door de participanten gezamenlijk wordt 

uitgeoefend. Looptijd en rechtsvorm zijn hierbij niet van belang. Waarderingsgrondslagen van 

groepsmaatschappijen zijn voor consolidatiedoeleinden waar nodig gewijzigd om aansluiting te 

krijgen bij de geldende waarderingsgrondslagen voor WSG. Daar waar van de gegevens in totaliteit 

geen belangrijke invloed uitgaat op de geconsolideerde winst- en verliesrekening is van wijziging van 

de grondslagen afgezien.

In de consolidatie worden opgenomen de financiële gegevens van WSG en haar 

groepsmaatschappijen. Dit betreft alle maatschappijen waarmee zij een organisatorische en 

economische eenheid vormt. Integraal in de consolidatie worden opgenomen deelnemingen waarin 

overheersende zeggenschap op het beleid kan worden uitgeoefend of waarover zij de centrale 

leiding heeft. Hierbij wordt tevens rekening gehouden met potentiële stemrechten die kunnen 

worden uitgeoefend op balansdatum. WSG Holding B.V. en WSG Projectontwikkeling B.V. zijn 

integraal geconsolideerd. Naast deze genoemde groepsmaatschappijen heeft WSG direct of 

indirect nog een 50% belang in diverse maatschappijen. WSG kan geen overheersende 

zeggenschap uitoefenen in deze maatschappijen, derhalve zijn deze niet betrokken in de 

consolidatie.
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b2.naam: Vastgoedontwikkeling Handelskade Oude-Tonge (VHOT) V.O.F.

vestigingsplaats: 's-Gravenhage

belang: 50%

eigen vermogen 31-12-2016: - € 219.000 (concept)

resultaat 2016: - € 84.000 (concept)

Overige deelnemingen, gewaardeerd op nettovermogenswaarde

a1. naam: Ontwikkelingscombinatie Heldenpark Beheer B.V.

vestigingsplaats: Eindhoven

belang: 50%

eigen vermogen 31-12-2016: € 36.615 (concept)

resultaat 2016: € 6.308 (concept)

Overige kapitaalbelangen (minder dan 20%)

a. De Pontonnier B.V.

● het besturen, financieren en exploiteren van, het deelnemen 

in en het samengaan en samenwerken met andere 

ondernemingen, vennootschappen en rechtspersonen;

●

●

● het zich borg stellen voor derden;

●

●

8.5.6  Schattingen

het verrichten van alle overige activiteiten van financiële of commerciële aard ten behoeve van 

vennootschappen en ondernemingen waarmee zij een groep vormt.

het verkrijgen, vervreemden, beheren, huren, verhuren en op andere wijze exploiteren en in 

gebruik of genot geven of verkrijgen van vermogensrechten, roerende en onroerende zaken;

De activiteiten van WSG Holding B.V. bestaan voornamelijk uit:

het investeren in vermogenswaarden en het beleggen van vermogen;

Vastgoed Brabant B.V en Bouwcombinatie Prinsenpolder V.O.F., waarin WSG Projectontwikkeling 

B.V. deelnam, zijn per december 2016 beëindigd.

De activiteiten van Heldenpark Beheer B.V. bestaan voornamelijk uit het optreden als beherend 

vennoot van de te Utrecht gevestigde commanditaire vennootschap Ontwikkelcombinatie 

Heldenpark C.V., met al hetgeen daartoe behoort of bevorderlijk kan zijn.

In 2009 is WSG rechthebbende geworden van 50 aandelen in de besloten vennootschap met 

beperkte aansprakelijkheid 'De Pontonnier B.V.'. De aandelen zijn vervolgens ondergebracht in 

'Stichting Administratiekantoor De Pontonnier'. WSG heeft hiervoor 50 certificaten ontvangen. 

Bij het opstellen van de jaarrekening maakt het bestuur diverse schattingen. Dit is inherent aan het 

toepassen van de geldende verslaggevingsstandaarden. In het bijzonder is dit van toepassing op de 

bepaling van de marktwaarde van het vastgoed in exploitatie. De waardebepaling van het vastgoed 

is geen exacte wetenschap en tevens betreft dit de grootste schattingspost waar het bestuur een 

inschatting over moet maken voor de jaarrekening van Stichting WSG.

het zich sterk maken voor de nakoming van verplichtingen van derden en het zich als 

medebestuur verbinden;

De activiteiten van WSG Projectontwikkeling B.V. bestaan voornamelijk uit het deelnemen in, 

financieren van, het zich op andere wijze interesseren bij en het voeren van beheer over andere 

ondernemingen en vennootschappen.
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De marktwaarde is als volgt te definiëren:

8.5.7  Stelselwijzigingen

Algemeen

Impact op vermogen en resultaat

2016 2015

-282.845€         -223.334€         

Hogere waardering DAEB-vastgoed in exploitatie -114€               -39.395€          

Hogere waardering niet-DAEB-vastgoed in exploitatie 9.129€             -5.649€            

Wijziging latente belastingvordering -€                    -€                    

Wijziging voorziening latente belastingverplichting -€                    -€                    

Voor de waardering in de jaarrekening wordt de marktwaarde in verhuurde staat gehanteerd. Om 

een inschatting van de marktwaarde te maken wordt gebruikt gemaakt van taxaties. De vraag is wat 

de nauwkeurigheid van deze taxaties is of binnen welke bandbreedte de opdrachtgever het 

waardeoordeel mag verwachten.

Marktwaarde is het geschatte bedrag waartegen vastgoed tussen een bereidwillige koper en een 

bereidwillige verkoper na behoorlijke marketing in een zakelijke transactie zou worden overgedragen 

op de peildatum, waarbij partijen met kennis van zaken, prudent en zonder dwang zouden hebben 

gehandeld.

Eigen vermogen 1 januari voor stelselwijziging (inclusief 

herwaarderingsreserve)

Herrekend eigen vermogen 1 januari (incl. 

herwaarderingsreserve)
-268.378€         

Met ingang van 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht voor toegelaten instellingen. Hierin is 

opgenomen dat toegelaten instellingen met ingang van het boekjaar 2016 het vastgoed in 

exploitatie tegen de reële waarde, zijnde de marktwaarde in verhuurde staat moeten waarderen 

conform het door de Minister voorgeschreven waarderingshandboek. WSG past de basisversie van 

het waarderingshandboek toe voor de woongelegenheden. Voor het bedrijfsmatig en 

maatschappelijk onroerend goed, zorgvastgoed en parkeergelegenheden wordt de full-versie 

gehanteerd. Voorheen werd het vastgoed in exploitatie gewaardeerd tegen actuele waarde conform 

RJ 212 (bedrijfswaarde). Een verdere uiteenzetting van de nieuwe grondslag voor de waardering van 

het vastgoed in exploitatie wordt gegeven onder de grondslagen voor materiële vaste activa. De 

wijziging van de grondslag is in jaarrekening 2016 verwerkt conform RJ 140 'Stelselwijzigingen' 

volgens de retrospectieve methode. Dit betekent dat de cijfers per primo 2015 zijn herrekend naar 

de nieuwe grondslag. Deze cijfers dienen als basis voor de vergelijkende cijfers en de cijfers over 

het boekjaar.

Het cumulatieve effect van de stelselwijziging op het beginvermogen bedraagt € 45 miljoen en het 

effect op het resultaat bedraagt € 14 miljoen en is als volgt weer te geven:

Uitgaande van de gegeven definitie van de marktwaarde en de aan de taxateur opgelegde norm op 

het gebied van kennis en uitvoering wordt in de markt de nauwkeurigheid van de waardering geacht 

te liggen binnen een bandbreedte van 10 procent plus en min de waarde. Uit marktonderzoek 

waarbij de verkoopprijs van verkochte objecten wordt vergeleken met de meest recente taxatie 

(onderzoek IPD en RICS) blijkt een gemiddeld verschil van 9 procent tussen de getaxeerde waarde 

en de opbrengstwaarde. 

-273.830€         
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2016 2015

Resultaat boekjaar:

Voor stelselwijziging -53.635€          -21.515€          

Lagere afschrijvingen 11.231€           17.618€           

Wijziging overige waardeveranderingen 319€                -6.964€            

Wijziging niet-gerealiseerde waardeveranderingen 40.663€           2.457€             

Wijziging verkoopresultaat 1.205€             904€                

Resultaat boekjaar na stelselwijziging -217€               -7.500€            

Impact op individuele posten

- DAEB-vastgoed in exploitatie;

- Niet-DAEB-vastgoed in exploitatie;

- Eigen vermogen en herwaarderingsreserve;

- Afschrijvingen;

- Overige waardeveranderingen;

- Niet-gerealiseerde waardeveranderingen;

- Verkoopresultaat.

Impact op volgende jaren

Functionele indeling winst- en verliesrekening

Algemeen

Impact op vermogen en resultaat

Directe methode kasstroomoverzicht

Algemeen

Impact op vermogen en resultaat

De bepaling van het kasstroomoverzicht conform de directe methode heeft geen impact op het 

vermogen en resultaat.

Voor de individuele balansposten worden de verschillen met de oorspronkelijke cijfers in de 

jaarrekening 2015 in de toelichting vermeld in de verloopoverzichten.

De impact op de volgende jaren van de stelselwijziging is nu nog niet in te schatten. Dit is 

afhankelijk van de ontwikkeling van de marktwaarde in verhuurde staat van het vastgoed de 

komende jaren.

Met ingang van 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht voor toegelaten instellingen. Hierin is 

opgenomen dat toegelaten instellingen met ingang van het boekjaar 2016 de winst- en 

verliesrekening conform het functionele model moeten presenteren. Voorheen werd de winst- en 

verliesrekening conform de categorale indeling gepresenteerd. De wijziging van de grondslag is in 

de jaarrekening 2016 verwerkt conform RJ 140 ‘Stelselwijzigingen’ volgens de retrospectieve 

methode. Dit betekent dat de vergelijkende cijfers zijn gepresenteerd conform de nieuwe grondslag.

De presentatie van de winst- en verliesrekening conform het functionele model heeft geen impact op 

het vermogen en resultaat.

De stelselwijziging heeft impact op de volgende individuele posten in de balans en 

winst- en verliesrekening:

Met ingang van 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht voor toegelaten instellingen. Hierin is 

opgenomen dat toegelaten instellingen met ingang van het boekjaar 2016 het kasstroomoverzicht 

moeten opstellen conform de directe methode. Voorheen werd het kasstroomoverzicht conform de 

indirecte methode bepaald. De wijziging van de grondslag is in de jaarrekening 2016 verwerkt 

conform RJ 140 ‘Stelselwijzigingen’ volgens de retrospectieve methode. Dit betekent dat de 

vergelijkende cijfers zijn gepresenteerd conform de nieuwe grondslag.
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8.6.1  Vergelijking met voorgaand jaar

8.6.2  Verwerking verplichtingen

8.6.3  Materiële vaste activa

8.6.3.1  Onroerende zaken in exploitatie

-

-

-

-

Waardering bij eerste verwerking

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte 

van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelselwijzigingen zoals opgenomen in 

paragraaf 8.5.7.

Bij de bepaling van voorzieningen wordt uitgegaan van in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen 

die op de balansdatum bestaan. Tot de feitelijke verplichtingen worden ook gerekend verplichtingen 

die kunnen worden gekwalificeerd als 'intern geformaliseerd en extern gecommuniceerd'. Hiervan is 

sprake wanneer uitingen namens de corporatie zijn gedaan richting huurders, gemeenten en overige 

stakeholders over verplichtingen voor toekomstige herstructureringen en toekomstige 

nieuwbouwprojecten.

Tenzij bij afzonderlijke balansposten iets anders wordt vermeld, gelden voor alle materiële vaste 

activa de volgende uitgangspunten.

Binnen de onroerende zaken in exploitatie worden de volgende typen vastgoed onderscheiden:

Woongelegenheden (eengezinswoningen, meergezinswoningen, studenteneenheden en 

extramurale zorgeenheden);

Bedrijfsmatig en maatschappelijk onroerend goed;

Parkeergelegenheden (parkeerplaatsen en garages);

Intramuraal zorgvastgoed.

De onroerende zaken in exploitatie worden op objectniveau geclassificeerd naar DAEB- en niet-

DAEB-vastgoed, rekening houdend met de criteria van de beschikking van de Europese Commissie 

d.d. 15 december 2009 over de staatssteun voor toegelaten instellingen. DAEB-vastgoed betreft 

conform deze criteria de woningen met een huurprijs per contractdatum tot aan de 

huurliberalisatiegrens en het maatschappelijk vastgoed. Maatschappelijk vastgoed is 

bedrijfsonroerend goed dat wordt verhuurd aan maatschappelijke organisaties, waaronder zorg-, 

welzijn-, onderwijs- en culturele instellingen en dienstverleners, en dat tevens is vermeld op de bijlage 

zoals deze is opgenomen in de EC-beschikking d.d. 15 december 2009. Niet-DAEB-vastgoed omvat 

overeenkomstig de eerder genoemde criteria de woningen met een huurprijs per contractdatum boven 

de huurliberalisatiegrens en het bedrijfsmatig vastgoed (niet zijnde maatschappelijk vastgoed).

Stichting WSG hanteert de basisversie van het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde voor 

woongelegenheden. Voor bedrijfsmatig en maatschappelijk onroerend goed, zorgvastgoed en 

parkeergelegenheden wordt de full-versie gehanteerd.

Bij de eerste verwerking worden de onroerende zaken in exploitatie gewaardeerd tegen de kostprijs. 

De kostprijs omvat de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, inclusief transactiekosten en verminderd 

met eventuele investeringssubsidies. De verkrijgings- of vervaardigingsprijs wordt bepaald als de som 

van de bestede externe kosten en de direct hieraan toerekenbare kosten. De in de toekomst te 

maken kosten voor sloop worden ten laste van het resultaat verantwoord in het jaar dat de exploitatie 

door sloop wordt beëindigd.
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Waardering na eerste verwerking

Complexindeling

Doorexploiteer- en uitpondscenario

Sloopcomplexen worden niet conform het Handboek gewaardeerd maar volgens de regels van RJ645. 

Hierbij wordt de werkelijke restant levensduur in acht genomen.

Het doorexploiteerscenario veronderstelt dat verhuureenheden worden doorverhuurd, waarbij elk jaar 

bij een deel van de verhuureenheden de huurder verhuist. Bij de leegkomende verhuureenheden wordt 

verondersteld dat die eenheid opnieuw wordt verhuurd, waarbij de huur na mutatie wordt aangepast 

naar de potentiële huur op basis van de markthuur of de maximale huur op basis van het 

woningwaarderingstelsel. Aan het einde van een 15-jarige DCF-periode wordt een eindwaarde 

opgenomen. De kasstromen in de 15-jarige DCF-periode en deze eindwaarde worden vervolgens 

contant gemaakt naar balansdatum en opgeteld. De eindwaarde wordt bepaald op basis van de 

veronderstelling van doorexploiteren met een voortdurende looptijd, waarbij de afzonderlijke 

kasstromen zich ontwikkelen met de eigen groeivoet. Instandhoudingsonderhoud wordt vanaf het 16e 

jaar met 100% verhoogd, teneinde renovatie te adresseren. Voor bedrijfsmatig en maatschappelijk 

vastgoed, parkeergelegenheden en intramuraal zorgvastgoed is alleen het doorexploiteerscenario van 

toepassing. 

Het uitpondscenario veronderstelt dat verhuureenheden bij mutatie leeg complexmatig worden 

verkocht. In tegenstelling tot het doorexploiteerscenario wordt de huur voor deze verhuureenheden 

niet aangepast, maar de verwachte verkoopkasstroom opgenomen. Aan het einde van een 15-jarige 

DCF-periode wordt een eindwaarde van de nog niet verkochte verhuureenheden opgenomen. De 

kasstromen in de 15-jarige DCF-periode en deze eindwaarde worden vervolgens contant gemaakt 

naar balansdatum en opgeteld. De eindwaarde wordt bepaald op het verder uitponden van de aan het 

eind van het 15e jaar nog niet verkochte woongelegenheden, waarbij de mutatiekans met 50% wordt 

gehalveerd ten opzichte van de mutatiekans in het doorexploiteerscenario.

Onroerende zaken in exploitatie worden op grond van artikel 35 lid 2 van de Woningwet na de eerste 

verwerking gewaardeerd tegen actuele waarde. Op grond van artikel 31 van het BTIV 2015 vindt de 

waardering plaats tegen de marktwaarde, die overeenkomstig  artikel 14 van de Regeling toegelaten 

instellingen volkshuisvesting 2015 plaatsvindt conform de methodiek die is opgenomen in bijlage 2 

van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (‘Handboek modelmatig waarderen 

marktwaarde’). WSG hanteert voor het merendeel van haar onroerende zaken in exploitatie de 

basisversie van het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde. In de basisversie wordt de 

waardering van het vastgoed op portefeuilleniveau en de daaraan gerelateerde herwaarderingsreserve 

modelmatig bepaald. Bij deze waardering is geen taxateur betrokken en er worden dus geen 

vrijheidsgraden toegepast. Als gevolg hiervan bestaat het risico dat de modelmatig bepaalde actuele 

waarde van het vastgoed afwijkt van de actuele waarde die met betrokkenheid van een taxateur tot 

stand zou zijn gekomen. Na eerste verwerking wordt een waardevermindering of -vermeerdering van 

de kostprijs als gevolg van de waardering tegen actuele waarde bepaald op portefeuilleniveau. De 

waardevermindering of -vermeerdering wordt in het resultaat verantwoord als ‘Niet-gerealiseerde 

waardeveranderingen vastgoedportefeuille’.

Om de marktwaardewaardering te bepalen, zijn alle verhuureenheden opgedeeld in 

waarderingscomplexen. Een waarderingscomplex is een samenstel van verhuureenheden dat in 

principe bestaat uit vergelijkbare verhuureenheden voor wat betreft type vastgoed, bouwperiode en 

locatie, en dat als één geheel in verhuurde staat aan een derde partij kan worden verkocht.

De geschatte toekomstige kasstromen worden bepaald op basis van de discounted cash flow-

methode (DCF). Voor woon- en parkeergelegenheden vindt de bepaling van de toekomstige kas-

stromen plaats aan de hand van enerzijds het doorexploiteerscenario en anderzijds het uitpond-

scenario, mede op basis van artikel 31 BTIV. De marktwaarde in verhuurde staat is op waarderings-

complexniveau bepaald en is de hoogste waardering van het doorexploiteer- of uitpondscenario, beide 

berekend op basis van de contante waarde van inkomende en uitgaande kasstromen.
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Macro economische parameters

0,20% 0,60% 1,07% 1,53%

1,60% 1,70% 1,57% 2,03%

1,60% 1,70% 1,57% 2,03%

2,90% 3,30% 2,60% 2,30%

823 823 823 823

618 618 618 618

420 420 420 420

413 413 413 413

9,65% 9,65% 9,65% 9,65%

11,19% 9,65% 9,65% 9,65%

5,96% 5,96% 5,96% 5,96%

0,8% 0,4%

2016 2017 2018 2019 e.v.

0,13% 0,13%

0,543% 0,543%

618

1,7%

Disconteringsvoet

In het doorexploiteerscenario wordt de huur bij mutatie aangepast naar de markthuur of de maximale 

huur, afhankelijk of de woongelegenheid bij mutatie is te liberaliseren. Indien de maximale huur lager 

dan of gelijk is aan de huurliberalisatiegrens, dan is de nieuwe huur het minimum van de markthuur 

en de maximale huur volgens het woningwaarderingsstelsel. 

Mutatiekans bij doorexploiteren

Mutatiekans bij uitponden

Verkoopkosten bij uitponden,

als percentage van de 

leegwaarde

1,7% 1,7% 1,7%

0% 0%

Huurderving, als percentage

van de huursom
1,0% 1,0% 1,0% 1,0%

Huurstijging boven prijsinflatie

voorg. jaar – zelfst. eenheden
1,5% 1,2%

Huurstijging boven prijsinflatie

voorg. jaar– onzelfst. eenheden
0% 0%

Belastingen, verzekeringen en 

overige zakelijke lasten als 

percentage van de WOZ 

(exclusief gemeentelijke OZB die 

is gebaseerd op de 

gemeentelijke tarieven 2016, 

uitgedrukt in een percentage van 

de WOZ waarde)

0,13% 0,13%

Verhuurderheffing, als

percentage van de WOZ
0,543% 0,543%

Beheerkosten - zorgeenheid

(extramuraal)
381 381 381 381

Instandhoudingsonderhoud per 

vhe - EGW
901 901 901 901

Mutatieonderhoud - EGW

Mutatieonderhoud - MGW

Mutatieonderhoud- zorgeenheid 

(extramuraal)
618 618 618

Instandhoudingsonderhoud

per vhe – zorgeenheid

(extramuraal)

998 998 998 998

Om de te verwachten kasstromen in de DCF-berekening te bepalen, wordt gebruik gemaakt van de 

macro-economische parameters:

Parameters 

woongelegenheden

Prijsinflatie

Instandhoudingsonderhoud

per vhe - MGW
864 864 864 864

Beheerkosten - EGW

Beheerkosten - MGW

Leegwaardestijging

Loonstijging

Bouwkostenstijging
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0,20% 0,60% 1,07% 1,53%

5,96% 5,96% 5,96% 5,96%

0,20% 0,60% 1,07% 1,53%

5,96% 5,96% 5,96% 5,96%

2016 2017 2018 2019 e.v.

Voor splitsingskosten is een norm gehanteerd van € 500 per te splitsen eenheid. De verkoopkosten 

bedragen € 500 per verhuureenheid. De overdrachtskosten, bestaande uit overdrachtsbelasting 

alsmede notaris- en registratiekosten, bedragen 7% van de berekende waarde van een 

verhuureenheid.

Belastingen, verzekeringen en 

overige zakelijke lasten als 

percentage van de WOZ 

(exclusief gemeentelijke OZB die 

is gebaseerd op de 

gemeentelijke tarieven 2016, 

uitgedrukt in een percentage van 

de WOZ waarde)

0,25% 0,25% 0,25% 0,25%

Disconteringsvoet

Instandhoudingsonderhoud - 

garagebox
€ 154 per jaar

Beheerkosten - parkeerplaats € 25 per jaar

Beheerkosten - garagebox € 35 per jaar

Disconteringsvoet

De overdrachtskosten, bestaande uit overdrachtsbelasting alsmede notaris- en registratiekosten, 

bedragen 7% van de berekende waarde van een verhuureenheid.

Parameters 

Parkeergelegenheden

Prijsinflatie

Instandhoudingsonderhoud - 

parkeerplaats
€ 46 per jaar

Beheerkosten BOG 3% van de marktjaarhuur

Beheerkosten MOG 2% van de marktjaarhuur

Belastingen, verzekeringen en 

overige zakelijke lasten als 

percentage van de WOZ 

(exclusief gemeentelijke OZB die 

is gebaseerd op de 

gemeentelijke tarieven 2016, 

uitgedrukt in een percentage van 

de WOZ waarde)

0,13% 0,13% 0,13% 0,13%

2016 2017 2018 2019 e.v.

Instandhoudingsonderhoud € 5 per m2 bvo

Mutatieonderhoud € 10 per m2 bvo

Marketing % van de marktjaarhuur

Indien de maximale huur hoger is dan de liberalisatiegrens, is de nieuwe huur de markthuur. Voor 

splitsingskosten is een norm gehanteerd van € 500 per te splitsen eenheid. De overdrachtskosten, 

bestaande uit overdrachtsbelasting alsmede notaris- en registratiekosten, bedragen 3% van de 

berekende waarde van een verhuureenheid. 

Parameters BOG en MOG

Prijsinflatie
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0,20% 0,60% 1,07% 1,53%

5,96% 5,96% 5,96% 5,96%

Inschakeling taxateur

Toepassing vrijheidsgraden

Uitgaven na eerste verwerking

Herwaardering

Jaarlijks wordt op balansdatum de actuele waarde van de onroerende zaken in exploitatie opnieuw 

bepaald. (Ongerealiseerde) winsten of verliezen ontstaan door een wijziging in de actuele waarde 

worden verantwoord in de winst- en verliesrekening. Wanneer op complexniveau de actuele waarde 

de boekwaarde op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs (kostprijs) overtreft, wordt een 

herwaarderingsreserve gevormd die wordt toegelicht bij het eigen vermogen. De boekwaarde op basis 

van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs betreft de initiële verkrijgings- of vervaardigingsprijs (derhalve 

niet verminderd met cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen).

Uitgaven na eerste verwerking die voldoen aan de algemene activeringscriteria worden geactiveerd 

tegen kostprijs en vervolgens getoetst aan het verschil in marktwaarde van het complex vóór en na 

deze uitgaven. Het marktwaardeverschil wordt in het actief verwerkt als een waardevermindering of 

waardevermeerdering en in het resultaat verantwoord als ‘Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 

vastgoedbeleggingen’.

Marketing 14% van de marktjaarhuur

Beheerkosten 2,5% van de marktjaarhuur

Belastingen, verzekeringen en 

overige zakelijke lasten als 

percentage van de WOZ 

(exclusief gemeentelijke OZB die 

is gebaseerd op de 

gemeentelijke tarieven 2016, 

uitgedrukt in een percentage van 

de WOZ waarde)

0,37% 0,37% 0,37% 0,37%

WSG heeft per portefeuille een aantal vrijheidsgraden toegepast ten opzichte van de basisversie. 

Onderstaand zijn de toegepaste vrijheidsgraden per portefeuille opgenomen.

- RVE 2 en 6: Markthuur, disconteringsvoet, onderhoud en exit yield

- RVE 3 en 7: Markthuur, disconteringsvoet en exit yield

- RVE 4 en 8: Markthuur, disconteringsvoer, onderhoud en exit yield

Parameters intramuraal 

zorgvastgoed

Prijsinflatie

Instandhoudingsonderhoud € 8 per m2 bvo

Mutatieonderhoud € 10 per m2 bvo

Disconteringsvoet

De overdrachtskosten, bestaande uit overdrachtsbelasting alsmede notaris- en registratiekosten, 

bedragen 3% van de berekende waarde van een verhuureenheid.

Jaarlijks wordt 1/3 deel van de onroerende zaken in exploitatie getaxeerd door een onafhankelijke en 

ter zake deskundige externe taxateur, ingeschreven bij het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs 

(NRVT – www.nrvt.nl). Dit betekent dat elk derde deel van de onroerende zaken in exploitatie 

minimaal eens per drie jaar opnieuw wordt getaxeerd. Het taxatiedossier is op aanvraag beschikbaar 

voor de Autoriteit woningcorporaties.

2016 2017 2018 2019 e.v.
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8.6.3.2  Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie

8.6.3.3  Bedrijfswaarde

Bepaling bedrijfswaarde

Onderhoud

Componenten

Complexindeling

RVE 1: Reguliere huurwoningen (DAEB)

RVE 2: Zorgvastgoed (DAEB)

RVE 3: Garages en parkeerplaatsen (DAEB)

RVE 4: Maatschappelijk onroerend goed (DAEB)

RVE 5: Reguliere huurwoningen (niet-DAEB)

RVE 6: Zorgvastgoed (niet-DAEB) (dit type bezit heeft WSG niet)

RVE 7. Garages en parkeerplaatsen (niet-DAEB)

RVE 8. Bedrijfsmatig onroerend goed (niet-DAEB)

De indeling sluit aan op de wijze waarop het interne beleid en de bedrijfsvoering is gedefinieerd. 

De onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie worden gewaardeerd tegen 

verkrijgings- of vervaardigingsprijs, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte 

toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare activa worden gewaardeerd tegen de verwachte 

opbrengstwaarde.

Onder de bedrijfswaarde wordt verstaan de contante waarde van de aan een actief of samenstel van 

activa toe te rekenen toekomstige kasstromen die kunnen worden verkregen met de uitoefening van 

het bedrijf. De bedrijfswaarde wordt gevormd door de contante waarde van de geprognosticeerde 

kasstromen uit hoofde van toekomstige exploitatieopbrengsten en toekomstige exploitatielasten over 

de geschatte resterende looptijd van de investering. In de geschatte toekomstige kasstromen zijn 

geen ontvangsten of uitgaven begrepen met betrekking tot financieringsactiviteiten en belastingen 

naar de winst.

De kasstroomprognoses zijn gebaseerd op redelijke en onderbouwde veronderstellingen die de beste 

schatting van de directie weergeven van de economische omstandigheden die van toepassing zullen 

zijn gedurende de resterende levensduur van het actief. De kasstromen zijn gebaseerd op de eind 

2016 intern geformaliseerde meerjarenbegroting. 

De lasten van regelmatig voorkomend onderhoud waaronder renovatie onderscheiden zich van 

activeerbare kosten door het feit dat er geen sprake is van een waardeverhoging van het actief. De 

lasten van onderhoud worden direct in het resultaat verantwoord.

Binnen het vastgoed worden de componenten grond (geen afschrijving) en opstal onderkend. Van een 

afzonderlijke component voor installaties en/of binnenpakket is pas sprake waneer deze component 

meer dan 10% uitmaakt van de waarde van het actief en/of indien de afschrijvingslast (als gevolg van 

een afwijkende levensduur van de component ten opzichte van de opstal) meer dan 10% afwijkt van 

de situatie dat geen component zou zijn onderkend. 

WSG heeft haar bezit ingedeeld in zogenaamde resultaat verantwoordelijke eenheden (RVE's). De 

indeling ligt ten grondslag aan de bedrijfswaardeberekening en ziet er als volgt uit:
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De uitgangspunten voor de bedrijfswaardeberekening van het vastgoed in exploitatie zijn:

  

Prijsinflatie

De prijsinflatie vormt de basis voor de huurverhoging, de belastingen en verzekeringen en de overige

zakelijke lasten. De prijsinflatie van 2016 is van toepassing op de huurverhoging in 2017 etc.

2016 2015

Prijsinflatie 2016 0,30% 2,00%

Prijsinflatie 2017 0,60% 2,00%

Prijsinflatie 2018 1,07% 2,00%

Prijsinflatie 2019 1,53% 2,00%

Prijsinflatie 2020 2,00% 2,00%

Prijsinflatie 2021 e.v. 2,00% 2,00%

Looninflatie

2016 2015

Looninflatie 2016 1,40% 2,50%

Looninflatie 2017 1,60% 2,50%

Looninflatie 2018 1,90% 2,50%

Looninflatie 2019 2,20% 2,50%

Looninflatie 2020 2,50% 2,50%

Looninflatie 2021 e.v. 2,50% 2,50%

Disconteringsvoet 5,00% 5,00%

Jaarlijkse huurverhoging, beleid 2015

De prijsinflatie vormt de basis voor de huurverhoging van het gehele bezit.

Jaarlijkse huurverhoging, beleid 2016

De prijsinflatie vomt de basis voor de huurverhoging van het gehele bezit.

Portefeuille RVE 2: met ingang van 2017 inflatie conform reguliere huurwoningen. 

Huurharmonisatie   

Voor de portefeuille RVE 2 geldt een constante inflatie van 2,5% conform de zorgnormering tot 2020. 

Met ingang van 2020 inflatie conform reguliere huurwoningen. 

Huurverhoging op de kernvoorraad (1.020 woningen in Geertruidenberg) wordt afgetopt op de 

liberalisatiegrens. Op de overige woningen wordt geen aftoppingsbeleid toegepast. 

De huurverhoging inclusief harmonisatie op de gehele portefeuille RVE 1 bedraagt maximaal inflatie + 

1%, conform de huursombenadering. 

Conform 2015 worden bij mutatie de woningen uit de kernvoorraad afgetopt op de bovengrens van de 

huurklasse waarop ze zijn ingedeeld, mits daarmee de huur niet boven 100% van de maximale 

streefhuur komt. Woningen die niet tot de kernvoorraad zijn aangewezen worden bij mutatie 

geharmoniseerd naar een marktconforme huur. 

Voor de portefeuille RVE 1 geldt het beleid dat woningen met een bestaande huurprijs < 80% 

maximaal redelijk een huurverhoging krijgen van inflatie + 2,5% en woningen met een bestaande 

huurprijs > 80% conform inflatie. 

Huurverhoging op de kernvoorraad (950 woningen in Geertruidenberg) wordt afgetopt op de 

liberalisatiegrens. Op de overige woningen wordt geen aftoppingsbeleid toegepast. 

De huurverhoging inclusief harmonisatie op de gehele portefeuille RVE 1 bedraagt maximaal inflatie + 

1%, conform de huursombenadering. 

De looninflatie vormt het uitgangspunt voor de stijging van de onderhoudslasten en voor de kosten 

voor algemeen beheer. 
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Mutatiegraad beleid 2015   

RVE 1: 9%, RVE 2: 0%, RVE 3 en RVE 7: 3,5%, RVE 4 en RVE 8: 9,5% en RVE 5: 12%.

Mutatiegraad beleid 2016   

Huurderving beleid 2015

RVE 1: 1,10%, RVE 2: 0%, RVE 3 en RVE 7: 9,5%, RVE 4: 4%, RVE 8: 25% en RVE 5: 3%.

Huurderving beleid 2016

Onderhoud

Op basis van normbedragen per VHE per jaar is de volgende vergelijking te maken:

2016 2015

RVE 1 en RVE 5   

Niet planmatig onderhoud 1e vijf jaar € 208,00 € 208,00

Niet planmatig onderhoud daarna € 208,00 € 128,00

Mutatieonderhoud RVE 1 € 50,00 € 50,00

Mutatieonderhoud RVE 5 € 100,00 € 50,00

Planmatig onderhoud 1e vijf jaar € 954,00 € 809,00

Planmatig onderhoud daarna € 1.000,00 € 831,00

RVE 3 en RVE 7

Totaal planmatig en niet planmatig onderhoud 1e vijf jaar € 51,00 € 61,00

Totaal planmatig en niet planmatig onderhoud daarna € 50,00 € 59,00

RVE 2 All-in zorgvastgoed

Niet planmatig onderhoud 1e vijf jaar € 465,00 € 180,00

Niet planmatig onderhoud daarna € 383,00 € 150,00

Planmatig onderhoud 1e vijf jaar € 1.775,00 € 1.463,00

Planmatig onderhoud jaarna € 2.486,00 € 2.148,00

RVE 2 Regulier zorgvastgoed

Niet planmatig onderhoud 1e vijf jaar € 256,00 € 180,00

Niet planmatig onderhoud daarna € 208,00 € 150,00

Planmatig onderhoud 1e vijf jaar € 1.695,00 € 1.463,00

Planmatig onderhoud daarna € 2.336,00 € 2.148,00

RVE 4 en RVE 8

Totaal planmatig en niet planmatig onderhoud 1e vijf jaar € 4.437,00 € 2.369,00

Totaal planmatig en niet planmatig onderhoud daarna € 3.970,00 € 2.677,00

Op basis van de werkelijke cijfers over 2014 t/m 2016 is de mutatiegraad op complexniveau  

opgenomen in de bedrijfswaardeberekeningen. 

Op basis van de werkelijke cijfers over 2014 t/m 2016 zijn huurdervingspercentages op 

complexniveau opgenomen in de bedrijfswaardeberekening. 

In tegenstelling tot 2015 (gebruik normbedragen) zijn de onderhoudslasten in 2016 op basis van de 

vastgestelde meerjarenonderhoudsprognose (MJOP) op complexniveau ingerekend. Daarnaast zijn 

de onderhoudslasten met betrekking tot WKO's uit het planmatig onderhoud op bestaande 

complexen gehaald en verdeeld over 11 nieuwe WKO-complexen. 
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WKO complexen 2016  

De gemiddelde onderhoudskosten per WKO per jaar 2017 € 101.625,00  

De gemiddelde onderhoudskosten per WKO per jaar 2018 € 38.617,00  

De gemiddelde onderhoudskosten per WKO per jaar 2019 € 35.965,00  

De gemiddelde onderhoudskosten per WKO per jaar 2020 € 31.494,00  

De gemiddelde onderhoudskosten per WKO per jaar 2021 € 32.610,00  

De gemiddelde onderhoudskosten per WKO per jaar 2022 e.v. € 56.555,00  

Kosten algemeen beheer

Levensduur

Restwaarde   

Verkopen; beleid 2015

Verkopen; beleid 2016

Moment van discontering   

Conform 2015 medionumerando   

Conform 2015 zijn de kosten voor algemeen gebaseerd op de vastgestelde meerjarenbegroting 

waarbij incidentele kosten niet worden meegerekend in de bedrijfswaardeberekening. De totale 

kosten worden na rato kostenfactor per vhe verdeeld en op die manier ingerekend. 

Conform 2015 geldt voor reguliere woningen en garages, parkeerplaatsen en bergingen een maximale 

exploitatieduur van 50 jaar en een minimale restant levensduur van 15 jaar, tenzij vanuit planvorming 

een kortere levensduur gerechtvaardigd is. 

Voor complexen die specifiek zijn ontwikkeld voor intramurale zorg geldt een maximale 

exploitatieduur van 30 jaar. Voor maatschappelijk en bedrijfsmatig onroerend goed geldt een 

maximale exploitatieduur van 40 jaar.

Conform 2015 wordt voor zelfstandige woongelegenheden uitgegaan van de fictie van een 

grondwaarde van € 20.000 en kosten van € 15.000 (uitplaatsing, sloop, bouwrijp maken, 

bodemsanering en proceskosten), hetgeen resulteert in een waarde van € 5.000. De restwaarde 

wordt jaarlijks geïndexeerd met de verwachte stijging van de bouwkosten en vervolgens contant 

gemaakt. Voor onzelfstandige wooneenheden en parkeergelegenheden wordt rekening gehouden met 

een restwaarde van € 2.500 (2015: € 5.000). Conform 2015 wordt voor maatschappelijk en 

bedrijfsmatig onroerend goed rekening gehouden met een restwaarde van € 15.000.

Als uitgangspunt voor de resterende verkoopportefeuille betreffende reguliere woningen is het aantal 

te verkopen woningen bij mutatie voor 20 jaar vastgesteld op 5 stuks per jaar tegen een gemiddelde 

verkoopprijs van € 115.000 (prijspeil 2015).

Als uitgangspunt voor de resterende verkoopportefeuille betreffende reguliere woningen is het aantal 

te verkopen woningen bij mutatie voor de 1e 10 jaar vastgesteld op 12 stuks per jaar en daarna op 

basis van verkoop bij mutatie zonder vastgesteld aantal. De verkoopprijs is vastgesteld op basis van 

de leegwaarde afkomstig uit de waardering op marktwaarde ultimo 2015 (gemiddeld € 175.000).



 

 

68 Jaarverslag en jaarrekening 2016 

 
  

Mutaties in de bedrijfswaardeberekening van het vastgoed in exploitatie

DAEB Niet-DAEB Totaal

Bedrijfswaarde ultimo 2016 285.252.474 116.817.742 402.070.216

Bedrijfswaarde ultimo 2015 398.583.040 82.413.235 480.996.275

Mutatie -113.330.566 34.404.507 -78.926.059

Verloopstaat: DAEB Niet-DAEB Totaal

Bedrijfswaarde ultimo 2015 398.583.040 82.413.235 480.996.275

1. Autonome ontwikkeling

a. vrijval kasstromen verslagjaar -1.120.906 -6.520.224 -7.641.130

b. effect een jaar opschuiven -3.812.361 996.508 -2.815.853

2. Voorraadmutaties verslagjaar

a. verkoop -1.857.587 -1.676.448 -3.534.035

b. classificatiewijzigingen -35.837.688 35.837.688 0

3. Parameterwijzigingen

a. indexaties -17.158.193 -4.961.246 -22.119.439

DAEB Niet-DAEB Totaal

4. Wijzigingen exploitatiebeleid

a. huur -45.670.725 16.382.529 -29.288.196

b. huurderving 3.038.264 -1.676.408 1.361.856

c. overige ontvangsten 4.697.732 -184.439 4.513.293

d. onderhoudsuitgaven -18.264.446 -8.315.998 -26.580.444

f. overige bedrijfsuitgaven -6.073.061 -3.234.720 -9.307.781

g. restwaarde -178.757 -84.062 -262.819

5. Wijzigingen (des)investeringsbeleid

a. verkoop 9.167.046 7.927.133 17.094.179

b. sloop -259.884 -85.806 -345.690

Bedrijfswaarde ultimo 2016 285.252.474 116.817.742 402.070.216

Toelichting:

1. Autonome ontwikkeling

2. Voorraadmutaties verslagjaar

Het grootste effect wordt veroorzaakt door de vrijval van kasstromen betreffende verkoop voor een 

totaal van circa € 11 miljoen. Het deel hiervan dat ook daadwerkelijk is verkocht in 2016 is 

verantwoord onder 2.a Voorraadmutaties verslagjaar. Het deel dat is weggevallen maar feitelijk niet is 

verkocht betreft voornamelijk verkopen van bedrijfsmatig onroerend goed welke zijn doorgeschoven 

naar 2017. Het effect hiervan is verwerkt onder 5.a. 

Conform de definities uit de Woningwet 2015 is een classificatiewijziging van maatschappelijk 

onroerend goed (RVE 4) naar bedrijfsmatig onroerend goed (RVE 8) verwerkt in de bedrijfswaarde 

2016. Vooruitlopend op het nog in te dienen splitsingsvoorstel zijn alle garages, parkeervoorzieningen 

en bergingen van RVE 3 (DAEB) overgeheveld naar RVE 7 (Niet-DAEB). 
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3. Parameterwijzigingen

4. Wijzigingen exploitatiebeleid

5. Wijzigingen (des)investeringsbeleid

8.6.4  Financiële vaste activa

8.6.4.1  Deelnemingen

Deelnemingen worden gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode (nettovermogenswaarde).

Het positieve effect op verkoop wordt voornamelijk veroorzaakt door het aangepaste verkoopbeleid 

zoals toegelicht onder de uitgangspunten voor de bedrijfswaardeberekening en door het verschuiven 

van verkopen van bedrijfsmatig onroerend goed zoals toegelicht onder 1. Autonome ontwikkeling. 

De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze 

jaarrekening. Voor deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing 

aan deze grondslagen, wordt uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de betreffende 

deelneming.

Op de overige ontvangsten en overige bedrijfsuitgaven heeft een verschuiving plaatsgevonden inzake 

kosten en opbrengsten met betrekking tot servicekosten en WKO's. Het per saldo negatieve effect 

op de overige bedrijfsuitgaven is met name veroorzaakt door het inrekenen van extra kosten op inhuur 

externen (korte termijn), lonen & salarissen (lange termijn), verhuur bevorderende maatregelen en 

energiekosten op zorgvastgoed. 

Het negatieve effect op de huuropbrengsten heeft voornamelijk betrekking op de huuropbrengsten uit 

RVE 1 en RVE 5 en uit RVE 2. Met betreffing tot RVE 1 en RVE 5 is in de bedrijfswaarde 2016 de 

huursombenadering (maximale huurstijging van inflatie + 1%) doorgevoerd waar in de bedrijfswaarde 

2015 nog rekening werd gehouden met een extra huurstijging van 2,5% boven inflatie bij woningen 

met een huurprijs onder de 80% maximaal redelijk. Daarnaast is het aantal verkopen in de eerste 10 

prognosejaren in de bedrijfswaarde 2016 verhoogd van 5 naar 12 woningen per jaar wat een negatief 

effect heeft op de NCW van de huuropbrengsten. 

Met betrekking tot RVE 2 werd in de bedrijfswaarde 2015 nog rekening gehouden met een vast 

percentage huurverhoging van 2,5% tot 2020. In de bedrijfswaarde 2016 is de huurverhoging op RVE 

2 met ingang van 2017 inflatievolgend. Daarnaast is in de bedrijfswaarde 2016 de prognose van de 

huurinkomsten op RVE 2 verder naar beneden bijgesteld als gevolg van verwachtingen met 

betrekking tot de hoogte van de korting door het zorgkantoor zowel op de prijs als op het aantal 

geïndiceerden. 

Het aanpassen van de prijsinflatie op basis van werkelijke inflatie en bijgestelde WSW-norm voor de 

eerste vijf jaar geeft een positief effect van circa € 5 miljoen op de netto contante waarde (NCW) van 

de onderhoudslasten, de overige ontvangsten, overige bedrijfsuitgaven en de restwaarde en een 

negatief effect van circa € 26 miljoen op de NCW van de huuropbrengsten. Ook verwerkt onder 3.a. 

betreft het verhoogde tarief voor de verhuurderheffing met een effect van ruim € 1 miljoen op de NCW. 

Het per saldo positieve effect op Niet-DAEB wordt veroorzaakt door herclassificatie op RVE 1 en 

RVE 5 in combinatie met aanpassingen op de streefhuur en door het aanpassen van de mutatiegraad 

waardoor woningen eerder verschuiven van RVE 1 naar RVE 5. Het effect van de herclassificatie van 

RVE 3 naar RVE 7 en van RVE 4 naar RVE 8 is verwerkt onder 2. Voorraadmutaties verslagjaar. 

Het negatieve effect op de onderhoudsuitgaven is met name veroorzaakt door een completere MJOP 

als basis waarin voor de zorg met name installaties en benodigde certificeringen en keuringen beter 

zijn opgenomen. Ook zijn op basis van ervaringen prijzen aangepast die structureel te laag waren 

ingerekend. 
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8.6.4.2  Latente belastingvorderingen

Zie paragraaf 8.6.9.1.

8.6.4.3  Leningen u/g

8.6.5  Voorraden

8.6.5.1  Vastgoed bestemd voor de verkoop

8.6.6  Vorderingen

8.6.7  Liquide middelen

8.6.8  Groepsvermogen 

Opgeleverd vastgoed beschikbaar en bestemd voor de verkoop wordt gewaardeerd op 

vervaardigingsprijs of lagere opbrengstwaarde. De vervaardigingsprijs omvat alle kosten die 

samenhangen met de verkrijging of vervaardiging, alsmede gemaakte kosten om de voorraden op hun 

huidige plaats en in hun huidige staat te brengen. In de kosten van vervaardiging zijn begrepen 

directe loonkosten en toeslagen voor aan de productie gerelateerde indirecte vaste en variabele 

kosten.

De opbrengstwaarde is de geschatte verkoopprijs onder aftrek van direct toerekenbare 

verkoopkosten. Bij de bepaling van de opbrengstwaarde wordt rekening gehouden met de 

incourantheid van voorraden.

De opbrengstwaarde is gebaseerd op een taxatie door externe taxateurs van taxatie-validatie 

instituten welke zijn erkend door de Stichting Taxaties en Validaties (STenV) of een gesloten 

koopcontract waarvoor levering in het komende boekjaar gepland staat. Jaarlijks wordt 33 1/3% van 

het bezit getaxeerd hetgeen betekent dat elk bezit minimaal eens per drie jaren getaxeerd wordt. 

Voor wat betreft het overige bezit welke niet in het boekjaar is getaxeerd wordt gebruik gemaakt van 

indices (IPD).

Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden. Rekening-courantschulden bij banken zijn voor 

zover niet saldeerbaar met banktegoeden opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder 

kortlopende schulden. Liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Het groepsvermogen omvat het saldo van alle bezittingen (activa) verminderd met het vreemd 

vermogen.

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. 

Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, veelal 

gelijk aan de nominale waarde. Een voorziening voor oninbaarheid gebaseerd op een statische 

beoordeling per balansdatum wordt in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Indien de waarde volgens de nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze op nihil gewaardeerd. 

Indien en voor zover Stichting WSG in deze situatie geheel of ten dele instaat voor de schulden van 

de deelneming respectievelijk het stellige voornemen heeft de deelneming tot betaling van haar 

schulden in staat te stellen, wordt een voorziening getroffen.

De leningen u/g worden initieel gewaardeerd tegen de reële waarde van het verstrekte bedrag, 

gewoonlijk de nominale waarde. Vervolgens vindt waardering plaats tegen geamortiseerde kostprijs 

waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele bijzondere waardevermindering.
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8.6.9  Voorzieningen

8.6.9.1  Latente belastingverplichting

8.6.9.2  Voorziening deelnemingen

8.6.9.3  Overige voorzieningen

-

-

8.6.10  Langlopende schulden

Belastinglatenties worden gewaardeerd op basis van contante waarde tegen een tarief van 20%. Als 

disconteringsvoet voor de contantmaking is de marktrente van hoogwaardige ondernemingsobligaties 

ad 4,5% genomen (2015: 4,5%).

De voorziening deelnemingen is gevormd voor de verwachte uitstroom van middelen doordat de 

waarde van deelneming WSG Holding B.V. volgens de vermogensmutatiemethode nihil of negatief is 

geworden. WSG staat in voor de schulden van deze vennootschap respectievelijk heeft de feitelijke 

verplichting deze vennootschap tot betaling van haar schulden in staat te stellen.

De overige voorzieningen worden opgenomen tegen de voor de afwikkeling van de voorziening naar 

verwachting noodzakelijke uitgaven. Deze uitgaven zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij 

hieronder anders is aangegeven. De stichting onderkent de volgende overige voorzieningen:

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. 

Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de schulden worden in de 

waardering bij eerste verwerking opgenomen. Schulden worden na de eerste verwerking gewaardeerd 

tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio 

en onder aftrek van transactiekosten.

Verplichtingen uit hoofde van claims en geschillen;

Individuele loopbaanontwikkeling medewerkers CAO Woondiensten.

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen en verliezen die 

op de balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk 

is en waarvan de hoogte van de uitstroom van middelen redelijkerwijs kan worden geschat. De 

voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn 

om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen 

de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichting af te 

wikkelen, tenzij anders vermeld.

Met verplichtingen van samenwerkingscombinaties in de vorm van een vennootschap onder firma 

wordt als gevolg van de hoofdelijke aansprakelijkheid slechts rekening gehouden indien en voor zover 

de financiële positie van één of meerdere partners daartoe aanleiding geeft.

Latente belastingvorderingen zijn opgenomen onder de financiële vaste activa, latente 

belastingverplichtingen zijn opgenomen onder de voorzieningen.

Latente belastingvorderingen uit hoofde van verrekenbare verschillen en beschikbare voorwaartse 

verliescompensatie worden opgenomen voor zover het waarschijnlijk is dat er toekomstige fiscale 

winst beschikbaar zal zijn waarmee verliezen kunnen worden gecompenseerd en 

verrekeningsmogelijkheden kunnen worden benut.

Latente belastingen worden verantwoord voor tijdelijke verschillen inzake groepsmaatschappijen, 

deelnemingen en joint ventures, tenzij WSG in staat is het tijdstip van afloop van het tijdelijk verschil 

te bepalen en het niet waarschijnlijk is dat het tijdelijke verschil in de voorzienbare toekomst zal 

aflopen.

Latente belastingvorderingen en -verplichtingen worden opgenomen voor tijdelijke verschillen tussen 

de waarde van de activa en passiva volgens fiscale voorschriften enerzijds en de boekwaarden die in 

deze jaarrekening gevolgd worden anderzijds. De berekening van de latente belastingvorderingen en -

verplichtingen geschiedt tegen de belastingtarieven die op het einde van het verslagjaar gelden, of 

tegen de tarieven die in de komende jaren gelden, voor zover deze al bij wet zijn vastgesteld.
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8.7 Grondslagen voor bepaling van het resultaat 

 

 
 
  

8.6.11  Afgeleide financiële instrumenten (derivaten)

8.6.12  Kortlopende schulden

Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van 

de effectieve rente gedurende de geschatte looptijd van de schulden in de winst- en verliesrekening 

als interestlast verwerkt.

De aflossingsverplichting voor het komend jaar van de langlopende schulden is opgenomen onder de 

kortlopende schulden.

WSG heeft geen financiële instrumenten afgesloten in de vorm van derivaten. In totaal zijn er per het 

einde van het boekjaar negen langlopende leningen aanwezig met een basisrente en een spread. De 

totale omvang van deze leningen bedraagt € 82,7 miljoen. De rente van deze leningen varieert tussen 

de 3,90% en 4,40%.

De kortlopende schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde (indien 

deze lager is dan de verkrijgings-/vervaardigingsprijs) en vervolgens gewaardeerd tegen de 

geamortiseerde kostprijs, die gelijk is aan de nominale waarde.

8.7.1  Algemeen

8.7.2  Huuropbrengsten

8.7.3 Opbrengsten en lasten servicecontracten

8.7.4  Lasten verhuur en beheeractiviteiten

- lonen en salarissen voor personeel dat primair bezig is met de exploitatie van het vastgoed;

- kosten klant en wonen;

- verhuurderheffing.

De jaarlijkse huurverhoging is van overheidswege gebonden aan een maximum. Voor het verslagjaar 

2016 bedroeg dit maximumpercentage 2,1%. De opbrengsten uit hoofde van huur worden 

aangemerkt als zijnde gerealiseerd in het jaar van opeisbaarheid daar bij tussentijdse beëindiging van 

het huurcontract geen terugbetalingsverplichting geldt.

Opbrengsten servicecontracten betreffen overeengekomen bijdragen van huurders en worden 

aangemerkt als zijnde gerealiseerd in het jaar van levering van de goederen en verlening van de 

diensten.

De bijdragen zijn voor de dekking van de te maken en gemaakte servicekosten. Verrekening op basis 

van daadwerkelijke bestedingen vindt jaarlijks plaats. Gemaakte servicekosten worden verantwoord 

onder de lasten servicecontracten in het verslagjaar waarop de servicekosten betrekking hebben.

Hier worden de directe en indirecte kosten verantwoord die rechtstreeks zijn te relateren aan de 

verhuur- en beheeractiviteiten. Hierbij kan worden gedacht aan:

Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en 

de kosten en andere lasten over het jaar. De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar 

waarin zij zijn gerealiseerd; verliezen reeds zodra zij voorzienbaar zijn.

Hier worden de huuropbrengsten opgenomen die uit de exploitatie van het vastgoed worden 

gegenereerd. Dit zijn zowel de huuropbrengsten uit de exploitatie van het DAEB-vastgoed als het niet-

DAEB-vastgoed.
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8.7.5  Lasten onderhoudsactiviteiten

8.7.6 Overige directe operationele lasten exploitatie bezit

- onroerende zaakbelasting;

- verzekeringskosten.

8.7.7 Nettoverkoopresultaat vastgoedportefeuille

8.7.8 Waardeveranderingen vastgoedportefeuille

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille bestemd voor verkoop

8.7.9  Opbrengsten en kosten overige activiteiten

8.7.10  Afschrijvingen materiële vaste activa ten dienste van exploitatie

Hieronder worden onder andere de inschrijfgelden van woningzoekenden, de opbrengsten van overige 

dienstverlening en incidentele opbrengsten verantwoord.

De afschrijvingen (im)materiële vaste activa ten dienste van exploitatie worden gebaseerd op de 

verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis 

van de geschatte economische levensduur. Afschrijving van het actief vindt plaats tot de restwaarde 

is bereikt.

Reeds aangegane verplichtingen waarvan de werkzaamheden nog niet zijn uitgevoerd op 

balansdatum worden verwerkt onder de niet in de balans opgenomen verplichtingen.

Aan deze posten worden de directe lasten met betrekking tot de exploitatie van het bezit 

toegerekend die geen betrekking hebben op de verhuur- en beheeractiviteiten of 

onderhoudsactiviteiten. Gedacht kan worden aan:

De post netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling betreft het saldo van de behaalde 

verkoopopbrengst minus de vervaardigingsprijs van projecten voor derden en de toegerekende 

organisatie- en financieringskosten. Opbrengsten worden verantwoord naar rato van de verrichte 

prestaties op balansdatum. Mogelijke verliezen op nieuwbouwkoopprojecten worden verantwoord 

zodra deze voorzienbaar zijn.

De overige waardeveranderingen worden gevormd door de waardevermindering die is ontstaan door 

gedurende het verslagjaar nieuw aangegane juridische en feitelijke verplichtingen met betrekking tot 

investeringen in nieuwbouw en herstructurering

In deze post worden de ongerealiseerde waardeveranderingen verantwoord van de 

vastgoedportefeuille bestemd voor verkoop die zijn ontstaan door een wijziging in de waarde van de 

vastgoedportefeuille bestemd voor verkoop in het verslagjaar.

Aan deze post worden de lasten toegerekend die betrekking hebben op de onderhoudslasten. Dit 

betreffen naast onderhoudslasten ook personeelslasten en overige bedrijfslasten.

Onder onderhoudslasten worden alle direct aan het verslagjaar toe te rekenen kosten van onderhoud 

verantwoord. Van toerekenbaarheid is sprake als de daadwerkelijke werkzaamheden in het 

verslagjaar hebben plaatsgevonden.

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille betreffen winsten of mogelijke verliezen, 

die ontstaan door een wijziging in de waarde van de vastgoedportefeuille in het verslagjaar.
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8.7.11  Lonen en salarissen en sociale lasten

8.7.12  Pensioenlasten

8.7.13  Overige organisatiekosten

Dit betreffen de kosten die niet aan reguliere bedrijfsactiviteiten toegerekend kunnen worden.

8.7.14  Leefbaarheid

8.7.15  Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve 

rentevoet van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening 

gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

Toevoegingen aan en vrijval van de verplichtingen komen ten laste respectievelijk ten gunste van de 

winst- en verliesrekening. 

Een pensioenvordering wordt in de balans opgenomen wanneer WSG beschikkingsmacht heeft over 

de pensioenvordering, wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen die 

de pensioenvordering in zich bergt, zullen toekomen aan WSG, en wanneer de pensioenvordering 

betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Ultimo 2016 (en 2015) waren er voor de groep werknemers geen pensioenvorderingen en geen 

verplichtingen naast de betaling van de jaarlijkse aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie.

De dekkingsgraad bedraagt per balansdatum 109,5%.

De werknemers van WSG hebben tot en met 2013 een premievrij pensioen gehad. Met ingang van 

boekjaar 2014 is deze regeling aangepast, waarbij (rekening houdend met een gelijk afbouwschema 

van 4 jaar), de premieverdeling werknemer versus werkgever vanaf 1 januari 2017 aansluit bij de CAO 

Woondiensten. 

Leefbaarheid omvat gemaakte kosten voor fysieke ingrepen die de leefbaarheid in buurten en wijken 

bevorderen. Van toerekenbaarheid is sprake als de daadwerkelijke werkzaamheden in het verslagjaar 

hebben plaatsgevonden.

WSG heeft een pensioenregeling bij pensioenuitvoerder SPW (bedrijfstakpensioenfonds). De regeling 

wordt gefinancierd door afdrachten aan pensioenuitvoerders, te weten het bedrijfstakpensioenfonds. 

De pensioenverplichtingen worden gewaardeerd volgens de “verplichting aan de pensioenuitvoerder 

benadering”. In deze benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de 

winst- en verliesrekening verantwoord.

Aan de hand van de uitvoeringsovereenkomst wordt beoordeeld of en zo ja welke verplichtingen naast 

de betaling van de jaarlijks aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie op balansdatum bestaan. 

Deze additionele verplichtingen, waaronder eventuele verplichtingen uit herstelplannen van de 

pensioenuitvoerder, leiden tot lasten voor WSG en worden in de balans opgenomen in een 

voorziening. 

De waardering van de verplichting is de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om 

deze per balansdatum af te wikkelen. Indien het effect van de tijdswaarde van geld materieel is, wordt 

de verplichting gewaardeerd tegen de contante waarde. Discontering vindt plaats op basis van 

rentetarieven van hoogwaardige ondernemingsobligaties.

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst- 

en verliesrekening voor zover zij verschuldigd zijn aan werknemers. Van toerekenbaarheid is sprake 

als de daadwerkelijke werkzaamheden in het verslagjaar hebben plaatsgevonden door de 

werknemers. De lonen, salarissen en sociale lasten worden aan de verschillende activiteiten 

toegerekend.
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8.8 Financiële instrumenten en risicobeheersing 

 

 
 
  

8.7.16  Belastingen

Zie ook paragraaf  8.6.9.1.

8.7.17  Resultaat deelnemingen

Vanaf 1 januari 2008 is WSG integraal belastingplichtig geworden voor de vennootschapsbelasting. 

Corporaties zijn sindsdien verplicht over hun integrale activiteiten vennootschapsbelasting te betalen. 

Een en ander is vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst (VSO). In deze VSO zijn specifieke 

bepalingen opgenomen met betrekking tot de waardering van posten op de fiscale openingsbalans en 

de wijze van resultaatneming.

De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de winst- en 

verliesrekening, rekening houdend met beschikbare fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande 

boekjaren (voor zover niet opgenomen in de latente belastingvorderingen) en vrijgestelde 

winstbestanddelen en na bijtelling van niet-aftrekbare kosten. Tevens wordt rekening gehouden met 

wijzigingen die optreden in de latente belastingvorderingen en latente belastingschulden uit hoofde 

van wijzigingen in het te hanteren belastingtarief.

Als resultaat van deelnemingen waarin invloed van betekenis wordt uitgeoefend op het zakelijke en 

financiële beleid, wordt opgenomen het aan de woningcorporatie toekomende aandeel in het resultaat 

van deze deelnemingen. Dit resultaat wordt bepaald op basis van de bij WSG geldende grondslagen 

voor waardering en resultaatbepaling.

Bij deelnemingen waarin geen invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt 

uitgeoefend, wordt het dividend als resultaat aangemerkt. Verwerking hiervan vindt plaats onder de 

financiële baten en lasten.

Financiële instrumenten

Valutarisico

WSG is alleen werkzaam in Nederland en loopt geen valutarisico.

Renterisico

Kredietrisico

Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en 

schulden, als financiële derivaten verstaan. In de toelichting op de onderscheiden posten van de 

balans wordt de reële waarde van het betreffende instrument toegelicht als die afwijkt van de 

boekwaarde. Indien het financiële instrument niet in de balans is opgenomen wordt de informatie over 

de reële waarde gegeven in de toelichting op de niet uit de balans opgenomen rechten en 

verplichtingen.

WSG heeft geen financiële instrumenten afgesloten in de vorm van derivaten.

WSG heeft geen vorderingen met variabele renteafspraken. Wel is er sprake van een negental 

leningen met een basisrente en een spread. De totale omvang van deze leningen bedraagt € 82,7 

miljoen. De rente van deze leningen varieert tussen de 3,99% en 4,40%. Voor vier leningen met een 

totaalbedrag van € 18 miljoen is de spread in 2014 opnieuw vastgesteld. Voor de overige leningen 

geldt dat dit in 2017 zal gebeuren. Met betrekking tot deze leningen zijn en worden geen financiële 

derivaten afgesloten ter dekking van het renterisico.

Als gevolg van beperkte uitstaande vorderingen en geldmiddelen is het kredietrisico gering.
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8.9 Belangrijke inschattingen voor waardering en resultaatbepaling 

 

 
 

8.10 Kasstroomoverzicht 

 

 
 

 
  

-

-

-

-

-

-

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het 

nodig dat het management van de stichting zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en dat 

het management schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening 

opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht 

noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende 

veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten.

De parameters die worden gehanteerd ter bepaling van de marktwaarde;

De veronderstellingen die ten grondslag liggen aan de waardering van de vastgoedbeleggingen;

De waardering van de kapitaalbelangen en de leningen u/g;

De waardering van het vastgoed bestemd voor de verkoop;

De inschatting van de uitkomsten van juridische procedures en geschillen.

De in deze jaarrekening opgenomen schattingen hebben onder andere, maar niet uitsluitend, 

betrekking op:

De parameters die worden gehanteerd ter bepaling van de bedrijfswaarde;

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de directe methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen en vlottende effecten.

De effecten kunnen worden beschouwd als zeer liquide beleggingen.

Winstbelastingen, ontvangen interest, betaalde interest en ontvangen dividenden worden opgenomen 

onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde dividenden worden opgenomen onder de 

kasstroom uit financieringsactiviteiten. 

De verkrijgingsprijs van verworven groepsmaatschappijen wordt opgenomen onder de kasstroom uit 

investeringsactiviteiten, voor zover betaling in geldmiddelen heeft plaatsgevonden. Hierbij worden 

geldmiddelen aanwezig in deze groepsmaatschappijen afgetrokken van de aankoopprijs.
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8.11.1  Materiële vaste activa

Voor de toelichting op de materiële vaste activa wordt verwezen naar paragraaf 8.16.2.1 en 8.16.2.2.

8.11.2  Financiële vaste activa

Het verloop van de financiële vaste activa kan als volgt worden gespecificeerd:

Stand per 1 januari 2016 336€             2.732€          

Investeringen -€                 -€                 

Resultaat deelnemingen 73€              -€                 

Dividend -€                 -€                 

Desinvesteringen -361€            -121€            

Waardeverminderingen -€                 -€                 

Stand per 31 december 2016 48€              2.611€          

Inbegrepen in de stand per 31 december 2016 zijn:

- cumulatieve herwaarderingen -€                 -€                 

-€                 -€                 

Stand per 1 januari 2016 5.408€          8.476€          

Investeringen -€                 -€                 

Resultaat deelnemingen -€                 73€              

Dividend -€                 -€                 

Desinvesteringen -€                 -482€            

Waardeverminderingen -€                 -€                 

Stand per 31 december 2016 5.408€          8.067€          

Inbegrepen in de stand per 31 december 2016 zijn:

- cumulatieve herwaarderingen -€                 -€                 

- bedragen met een looptijd korter dan één jaar -€                 -€                 

8.11.2.1  Deelnemingen

De deelnemingen betreffen:

50% 23€              -€                 

50% -42€             -110€            

* op basis van concept jaarrekening

Ontwikkelingscombinatie Heldenpark C.V. 48% 99€              99€              

Bouwcombinatie Prinsenpolder VOF is per 31-12-2016 opgeheven.

Vastgoedontwikkeling Handelskade Oude 

Tonge VOF (2016*)

Deel-

nemingen

Latente 

belasting 

vorderingen

- bedragen met een looptijd korter dan één jaar

Leningen u/g Totaal

Aandeel
Resultaat 

boekjaar

Eigen 

vermogen 

per 31-12

Bouwcombinatie PrinsenPolder VOF (2016)

8.11 Toelichting op de geconsolideerde balans 

(x € 1.000) 
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8.11.2.2  Latente belastingvorderingen

8.11.2.3  Leningen u/g

8.11.3  Voorraden

Voor de toelichting op de voorraden wordt verwezen naar paragraaf 8.16.2.4.

8.11.4  Vorderingen

31-12- 2016 31-12-2015

Huurdebiteuren 246€             75€              

Vorderingen op gemeenten -€                 96€              

Vorderingen op maatschappijen waarin wordt deelgenomen 616€             -€                 

Overige vorderingen en overlopende activa 3.489€          2.529€          

4.351€          2.700€          

8.11.4.1  Huurdebiteuren

8.11.4.2  Vorderingen op gemeenten

8.11.4.3  Vorderingen op maatschappijen waarin wordt deelgenomen

2016 2015

Vordering deelnemingen 616€             -€                 

616€             -€                 

8.11.4.4  Overige vorderingen

2016 2015

Afrekening servicekosten (incl. zorgpartners) 287€             239€             

Rente leningen u/g 979€             782€             

Waarborgsommen 118€             85€              

Overige vorderingen 2.105€          1.325€          

3.489€          2.431€          

Voor de toelichting op de huurdebiteuren wordt verwezen naar paragraaf 8.16.2.5.

Ten opzichte van de enkelvoudige jaarrekening van WSG zijn de onderlinge rekening-

courantverhoudingen en rente over de verstrekte lening u/g geëlimineerd.

Onder de overige vorderingen zijn posten opgenomen tot een bedrag van  € 0 met een resterende 

looptijd langer dan een jaar.

Voor de toelichting op de vorderingen op gemeenten wordt verwezen naar paragraaf 8.16.2.5.

Alle vorderingen, met uitzondering van de hieronder genoemde vorderingen, hebben een resterende 

looptijd korter dan een jaar. De reële waarde van de vorderingen benadert de boekwaarde, gegeven 

het kortlopende karakter ervan en het feit dat waar nodig voorzieningen voor oninbaarheid zijn 

gevormd.

Voor de toelichting op de latente belastingvorderingen wordt verwezen naar paragraaf 8.16.2.3.

Onder leningen u/g zijn leningen begrepen van Ontwikkelingscombinatie Couveringe Park V.O.F. 

met een rente van gemiddeld 4%. 

WSG acht de verstrekte leningen u/g inzake Ontwikkelingscombinatie Couveringe Park V.O.F. 

volledig inbaar (verstrekt binnen TI en via Projectontwikkel B.V.). Er blijken geen indicaties uit 

lopende zaken waaruit de leningen oninbaar zouden zijn.
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8.11.4.5  Overlopende activa

2016 2015

Vooruitbetaalde kosten 177€             -€                 

Vastgoedtransacties 450€             -€                 

Overige nog te ontvangen bedragen 122€             98€              

749€             98€              

8.11.5  Liquide middelen

2016 2015

Kas / bank / giro 6.272€          10.517€        

Overige -€                 21.460€        

6.272€          31.977€        

De liquide middelen staan tot een bedrag van  € 0,1 miljoen niet ter vrije beschikking.

8.11.6  Groepsvermogen

Overige reserves

2016 2015

Stand per 1 januari  (vóór stelselwijziging) -282.845€     -223.334€     

Effect stelselwijziging 8.763€          -50.496€       

Herwaarderingsreserve als onderdeel van het eigen vermogen -60.315€       -52.999€       

Stand per 31 december volgens jaarrekening -334.397€     -326.829€     

2016 2015

Stand per 1 januari  (vóór stelselwijziging) -282.845€     -223.334€     

Effect stelselwijziging 8.980€          -42.996€       

Herrekend eigen vermogen 1 januari -273.865€     -266.330€     

Resultaat boekjaar

- voor stelselwijziging -53.635€       -21.515€       

- effect stelselwijziging 53.418€        14.015€        

Resultaat boekjaar na stelselwijziging -217€            -7.500€         

Herwaarderingsreserve als onderdeel van het eigen vermogen -60.315€       -52.999€       

Eigen vermogen 31 december volgens jaarrekening -334.397€     -326.829€     

Herwaarderingsreserve 

Onder de overlopende activa zijn posten opgenomen tot een bedrag van  € 0 met een resterende 

looptijd langer dan een jaar.

Het groepsvermogen is gelijk aan het eigen vermogen in de enkelvoudige jaarrekening.

Voor de toelichting op de herwaarderingsreserve wordt verwezen naar paragraaf 8.16.2.7.
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8.11.7  Voorzieningen

Stand per 1 januari 2016 800€             1.708€          

Dotaties -€                 1.790€          

Onttrekkingen -48€             -€                 

Vrijval -€                 -€                 

Stand per 31 december 2016 752€             3.498€          

Stand per 1 januari 2016 9.026€          11.534€        

Dotaties 5€                1.795€          

Onttrekkingen -5.814€         -5.862€         

Vrijval -300€            -300€            

Stand per 31 december 2016 2.917€          7.167€          

8.11.7.1  Latente belastingverplichtingen

8.11.7.2  Deelnemingen

Ontwikkelingscombinatie Heldenpark C.V.

Ontwikkelingscombinatie Couveringe Park V.O.F.

8.11.7.3  Overige voorzieningen

8.11.7.4  Geschatte looptijd voorzieningen

De waardering van de deelneming in Ontwikkelingscombinatie Couveringe Park V.O.F. is 

gebaseerd op de concept jaarstukken 2014. De jaarstukken 2015 en 2016 zijn niet beschikbaar. 

Op basis van een zelfstandige kritische beoordeling van de jaarstukken heeft WSG een standpunt 

ingenomen inzake de waardering. Er is een voorziening gevormd voor het geprognosticeerde verlies 

van de grondexploitatie rekening houdend met openstaande vorderingen en schulden op de 

Ontwikkelingscombinatie. De voorziening is ten opzichte van de jaarrekening 2015 ongewijzigd. 

Aanvullend is een financiële analyse uitgevoerd waarin de effecten van de mogelijke scenario's zijn 

doorgerekend. Uit deze analyse zijn eveneens geen andere inzichten gebleken.

Er is een voorziening gevormd voor Ontwikkelingscombinatie Heldenpark C.V., 

Ontwikkelingscombinatie Heldenpark B.V., VHOT B.V. en Ontwikkelingscombinatie Couveringe 

Park V.O.F. 

Van de voorzieningen is een bedrag van  € 6,8 miljoen als langlopend (langer dan een jaar) aan te 

merken. Hiervan heeft naar verwachting een bedrag van € 0 een looptijd langer dan 5 jaar.

Van de overige voorzieningen is een bedrag van € 2,9 miljoen als langlopend (langer dan een jaar) 

aan te merken. Hiervan heeft naar verwachting een bedrag van  € 0 een looptijd langer dan 5 jaar.

De waardering van de deelneming in Ontwikkelingscombinatie Heldenpark C.V. is gebaseerd op de 

definitieve jaarstukken 2015 en de geactualiseerde grondexploitatie. De jaarstukken 2016 zijn nog 

niet beschikbaar. 

Latente 

belasting-

verplich-

tingen

Deel-

nemingen

Het verloop van de voorzieningen is als volgt:

Voor de toelichting op de latente belastingverplichtingen wordt verwezen naar paragraaf 8.16.2.8.

Overige voor-

zieningen
Totaal
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8.11.8  Langlopende schulden

8.11.9  Kortlopende schulden

2016 2015

Schulden aan kredietinstellingen 5.567€          43.623€        

Schulden aan leveranciers 1.521€          1.632€          

476€             715€             

Schulden ter zake van pensioenen -0€               29€              

Overige schulden 56€              197€             

Overlopende passiva 10.246€        8.133€          

17.866€        54.329€        

8.11.10  Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen

8.11.11  Verbonden partijen

Voor een toelichting op de verbonden partijen wordt verwezen naar paragraaf 8.16.2.12.

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Alle kortlopende schulden hebben een resterende looptijd van korter dan een jaar. De reële waarde 

van de kortlopende schulden benadert de boekwaarde vanwege het kortlopende karakter van de 

schulden.

Voor het in deze post opgenomen kortlopende deel van de langlopende schulden verwijzen wij naar 

de toelichting op de langlopende schulden.

Voor de toelichting op de niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen wordt verwezen 

naar paragraaf 8.16.2.11.

Voor de toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar paragraaf 8.16.2.9.
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8.12 Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening 

(x € 1.000) 

 

 
 

 

8.13 Overige informatie 

 

 
 
  

8.12.1  Huuropbrengsten

Voor een toelichting op de huuropbrengsten wordt verwezen naar paragraaf 8.16.3.1.

8.12.2  Opbrengsten servicecontracten

8.12.3  Lasten verhuur- en beheeractiviteiten

8.12.4  Lasten onderhoudsactiviteiten

8.12.5  Overige directe operationele lasten exploitatie bezit

8.12.6  Waardeveranderingen vastgoedportefeuille

Voor een toelichting op de waardeveranderingen wordt verwezen naar paragraaf 8.16.3.8.

8.12.7  Overige organisatiekosten

Voor een toelichting op de overige organisatiekosten wordt verwezen naar paragraaf 8.16.3.9.

8.12.8  Accountantshonoraria

8.12.9  Resultaat deelnemingen

2016 2015

Vastgoedontwikkeling Handelskade Oude Tonge V.O.F. -42€             -208€            

Ontwikkelingscombinatie Heldenpark Beheer B.V. -153€            -€                 

Bouwcombinatie Prinsenpolder V.O.F. 23€              4€                

Vastgoed Brabant B.V. 2.821€          6€                

Ontwikkelingscombinatie Heldenpark C.V. -978€            -112€            

Voorzieningen (op resultaten en kapitaalstortingen) 102€             -€                 

1.773€          -311€            

Voor een toelichting op de accountantshonoraria wordt verwezen naar paragraaf 8.16.3.10.

Voor een toelichting op de opbrengsten servicecontracten wordt verwezen naar paragraaf 8.16.3.2.

Voor een toelichting op de lasten verhuur- en beheeractiviteiten wordt verwezen naar paragraaf 

8.16.3.3.

Voor een toelichting op de lasten onderhoudsactiviteiten wordt verwezen naar paragraaf 8.16.3.4.

Voor een toelichting op de overige directe operationele lasten exploitatie bezit wordt verwezen naar 

paragraaf 8.16.3.5.

8.13.1  Werknemers

Zie voor een toelichting paragraaf 8.16.4.1.

8.13.2  Bestuurders en commissarissen

Zie voor een toelichting paragraaf 8.16.4.2 en paragraaf 8.16.4.3.
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8.14 Enkelvoudige balans per 31 december 2016 

(na voorgestelde resultaatbestemming) (x € 1.000) 

 

 

 
 
  

refe-

rentie

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

DAEB-vastgoed in exploitatie 8.16.2.1 373.698      398.213      

Niet-DAEB-vastgoed in exploitatie 8.16.2.1 105.741      84.398       

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 8.16.2.2 49              836            

479.488       483.447       

Financiële vaste activa

Deelnemingen 8.16.2.3 -                -                

Latente belastingvordering(en) 8.16.2.3 2.611         2.732         

Leningen u/g 8.16.2.3 6.352         6.352         

8.964           9.084           

Som van de vaste activa 488.452       492.531       

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden

Vastgoed bestemd voor de verkoop 8.16.2.4 16.464       20.218       

16.464         20.218         

Vorderingen

Huurdebiteuren 8.16.2.5 246            75              

Gemeenten 8.16.2.5 -                96              

Overige vorderingen 8.16.2.5 2.366         1.822         

Overlopende activa 8.16.2.5 681            30              

3.294           2.023           

Liquide middelen 8.16.2.6 5.655           31.714         

Som van de vlottende activa 25.413         53.954         

TOTAAL ACTIVA 513.864       546.485       

A C T I V A
31 december 31 december

2016 2015
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refe-

rentie

EIGEN VERMOGEN

Overige reserve 8.16.2.7 -334.397     -326.829     

Herwaarderingsreserve 8.16.2.7 60.315       52.999       

-274.081      -273.830      

VOORZIENINGEN

Latente belastingverplichting 8.16.2.8 752            800            

Voorziening deelnemingen 8.16.2.8 3.007         1.772         

Overige voorzieningen 8.16.2.8 2.916         8.726         

6.676           11.298         

LANGLOPENDE SCHULDEN

Schulden / leningen overheid 8.16.2.9 -                -                

Schulden / leningen kredietinstellingen 8.16.2.9 672.030      677.593      

Saneringssteun 8.16.2.9 89.283       74.250       

Overige schulden 8.16.2.9 2.378         2.941         

763.691       754.784       

KORTLOPENDE SCHULDEN

Schulden aan kredietinstellingen 8.16.2.10 5.567         43.623       

Schulden aan leveranciers 8.16.2.10 1.521         1.632         

Schulden aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen 8.16.2.10 -             -                

Belastingen en premies sociale verzekeringen 8.16.2.10 476            715            

Schulden ter zake van pensioenen 8.16.2.10 -0              29              

Overige schulden 8.16.2.10 56              197            

Overlopende passiva 8.16.2.10 9.958         8.037         

17.578         54.233         

TOTAAL PASSIVA 513.864       546.485       

P A S S I V A
31 december 31 december

2016 2015
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8.15 Enkelvoudige winst- en verliesrekening over 2016 

(x € 1.000) 
 
 

 
 
 
  

refe-

Omschrijving rentie

Exploitatie vastgoedportefeuille

Huuropbrengsten 8.16.3.1 37.006       37.408       

Opbrengsten servicecontracten 8.16.3.2 2.859         3.011         

Lasten servicecontracten -2.890        -3.892        

Lasten verhuur- en beheeractiviteiten 8.16.3.3 -519           -623           

Lasten onderhoudsactiviteiten 8.16.3.4 -6.860        -6.715        

Overige directe operationele lasten exploitatie bezit 8.16.3.5 -3.534        -3.380        

Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille 26.062         25.809         

Verkoop vastgoed in ontwikkeling

Opbrengst verkocht vastgoed in ontwikkeling -             -             

Lasten verkocht vastgoed in ontwikkeling -             -             

Toegerekende organisatiekosten -             -             

Toegerekende financieringskosten -             -             

Netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling -                  -                  

Verkoop vastgoedportefeuille

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 12.131       20.827       

Toegerekende organisatiekosten -375           -916           

Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille -13.338      -19.496      

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille -1.581          415              

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille

Niet gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 8.16.3.8 3.759         -384           

733            507            

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille 4.492           123              

Overige activiteiten 

Overige activiteiten 551            695            

Netto resultaat overige activiteiten 551              695              

Overige organisatiekosten 8.16.3.9 -594             -3.013          

Leefbaarheid -45              -14              

Financiële baten en lasten

Waardeverandering financiële vaste activa en effecten -             -             

Opbrengsten van vorderingen die tot vaste activa behoren -             -             

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 318            611            

Rentelasten en soortgelijke kosten -31.119      -31.726      

Saldo financiële baten en lasten -30.801        -31.115        

Resultaat voor belastingen -1.917          -7.100          

Belastingen -73             -89

Resultaat deelnemingen 1.773         -311

Resultaat na belastingen en toekomend aan rechtspersoon -217             -7.500          

Niet gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille bestemd 

voor verkoop 8.16.3.8

2016 2015
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8.16 Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening 

(x € 1.000) 

 
 

 
 
 
  

8.16.1  Algemene grondslagen voor de opstelling van de enkelvoudige jaarrekening

8.16.1.1  Financiële vaste activa

8.16.1.2  Herwaarderingsreserve

Stichting WSG vormt een herwaarderingsreserve voor waardevermeerderingen van activa, niet zijnde 

financiële instrumenten, die rechtstreeks zijn opgenomen in het eigen vermogen.

De enkelvoudige jaarrekening van Stichting WSG is opgesteld volgens de bepalingen van het 

Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting (BTIV). In dit besluit wordt voorgeschreven Titel 9 

Boek 2 BW toe te passen, behoudens enkele uitzonderingen van specifieke aard. Tevens is deze 

enkelvoudige jaarrekening opgesteld volgens de door de Raad voor de Jaarverslaggeving uitgegeven 

Richtlijn 645 toegelaten instellingen volkshuisvesting.

Voor de algemene grondslagen voor de opstelling van de enkelvoudige jaarrekening, de grondslagen 

voor de waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat, alsmede voor de 

toelichting op de onderscheiden activa en passiva en de resultaten wordt verwezen naar de 

toelichting op de geconsolideerde jaarrekening, voor zover hierna niet anders wordt vermeld.

Deelnemingen in groepsmaatschappijen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële 

beleid wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd op nettovermogenswaarde, doch niet lager dan nihil. 

Deze nettovermogenswaarde wordt berekend op basis van de grondslagen van Stichting WSG.

De herwaarderingsreserve wordt verminderd met latente belastingverplichtingen, indien sprake is 

van verschillen tussen commerciële en fiscale waardering.

Het gerealiseerde deel van de herwaarderingsreserve wordt ten gunste van de overige reserves 

gebracht.

Als de nettovermogenswaarde negatief is, wordt de deelneming op nihil gewaardeerd. Daarbij 

worden tevens andere langlopende belangen in aanmerking genomen die feitelijk moeten worden 

aangemerkt als onderdeel van de netto-investering in de deelneming. Wanneer Stichting WSG 

geheel of ten dele instaat voor schulden van de desbetreffende deelneming, respectievelijk de 

feitelijke verplichting heeft de deelneming (voor haar aandeel) tot betaling van haar schulden in staat 

te stellen, wordt een voorziening gevormd. Bij het bepalen van de omvang van deze voorziening 

wordt rekening gehouden met de reeds op vorderingen op de deelneming in mindering gebrachte 

voorzieningen voor oninbaarheid.
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8.16.2  Toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december 2016

(x € 1.000)

8.16.2.1  Vastgoed in exploitatie

De mutaties in het vastgoed in exploitatie zijn in het navolgende schema samengevat:

Stand per 31 december 2015

Verkrijgingprijzen 597.677€      109.913€        707.590€      

Cumulatieve herwaarderingen -38.855€       -34.645€         -73.500€       

-160.495€     -€                   -160.495€     

Boekwaarden per 31 december 2015 398.327€      75.268€          473.595€      

Effect stelselwijziging

Verkrijgingprijzen -35.920€       7.390€            -28.531€       

Herwaardering -124.689€     1.740€            -122.949€     

160.495€      -€                   160.495€      

-114€            9.130€            9.015€          

Verkrijgingprijzen 561.757€      117.303€        679.059€      

Cumulatieve herwaarderingen -163.544€     -32.905€         

0€                -€                   0€                

Boekwaarden per 1 januari 2016 398.213€      84.398€          482.611€      

Mutaties 2016

Investeringen 433€             231€              664€             

Buitengebruikstellingen en afstotingen -3.063€         -1.539€           -4.603€         

Overboekingen naar voorraden -261€            -218€             -480€            

Aanpassing marktwaarde -4.050€         5.295€            1.245€          

Overige mutaties -€                 -€                   -€                 

Totaal mutaties -25.373€       22.200€          -3.173€         

Stand per 31 december 2016

Verkrijgingprijzen 519.090€      137.215€        656.305€      

Cumulatieve herwaarderingen -145.392€     -31.474€         -176.866€     

0€                -€                   0€                

Boekwaarden 373.698€      105.741€        479.439€      

Bedrijfswaarde

WOZ-waarde

Cumulatieve waardeverandering en 

afschrijvingen

Cumulatieve waardeverminderingen en 

afschrijvingen

Cumulatieve waardeverminderingen en 

afschrijvingen

niet-DAEB 

vastgoed in 

exploitatie

Totaal

Cumulatieve waardeveranderingen en 

afschrijvingen

DAEB 

vastgoed in 

exploitatie

Overboekingen naar niet-DAEB / DAEB-

vastgoed in exploitatie 1) -18.431€       18.431€          -€                 

De actuele waarde van het vastgoed in exploitatie, gebaseerd op de bedrijfswaarde (uitgangspunten 

Autoriteit woningcorporaties), bedraagt € 402 miljoen (2015: € 481 miljoen).

De vastgestelde waarde van onroerende zaken in exploitatie volgens de Wet Waardering 

Onroerende Zaken bedraagt € 581 miljoen (waardepeildatum: 1 januari 2015).

1)
 Correctie classificatie voornamelijk bedrijfs- in plaats van maatschappelijk onroerend goed
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Verzekering

8.16.2.2  (On)roerende zaken ten dienste van exploitatie

De mutaties in de materiële vaste activa zijn in het navolgende schema samengevat:

Stand per 31 december 2015

Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen 2.793€            2.793€          

Herwaardering -€                   -€                 

-1.957€           -1.957€         

Boekwaarde per 31 december 2015 836€               836€             

Mutaties 2016

Investeringen 2€                   2€                

Subsidies -€                 

Desinvesteringen -€                 

Herwaardering -€                 

Afschrijvingen -24€                -24€             

Afschrijvingen desinvesteringen -€                 

Waardeverminderingen -€                 

-€                 

Overboekingen -765€              -765€            

Totaal mutaties -787€              -787€            

Stand per 31 december 2016

Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen 858€               858€             

Herwaardering -€                   -€                 

-809€              -809€            

Boekwaarden 49€                 49€              

- Grond geen afschrijvingen

- Opstal 50 jaar

- Installaties 15 jaar

- Inventaris 10 jaar

- Vervoermiddelen 5 jaar

- Automatisering 4 jaar

Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen

Voor de post onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie worden de volgende 

componenten en afschrijvingstermijnen gehanteerd:

De vaste activa zijn verzekerd tegen schade als gevolg van brand, storm, bliksem, ontploffing en 

luchtvaartuigen. Onderverzekering is bij voorwaarde uitgesloten.

Cumulatieve waardeverminderingen en 

(On)roerende 

zaken ten 

dienste van 

exploitatie

Totaal

Terugneming van waardeverminderingen



 

 

90 Jaarverslag en jaarrekening 2016 

 
 
  

8.16.2.3  Financiële vaste activa

Het verloop van de financiële vaste activa kan als volgt worden gespecificeerd:

Stand per 1 januari 2016 -€                   2.732€          

Investeringen -€                   -€                 

Resultaat deelnemingen -€                   -€                 

Dividend -€                   -€                 

Desinvesteringen -€                   -121€            

Waardeverminderingen -€                   -€                 

Stand per 31 december 2016 -€                   2.611€          

Inbegrepen in de stand per 31 december 2016 zijn:

- cumulatieve herwaarderingen -€                   -€                 

- -€                   -€                 

Leningen u/g Totaal

Stand per 1 januari 2016 6.352€            9.084€          

Investeringen -€                   -€                 

Resultaat deelnemingen -€                   -€                 

Dividend -€                   -€                 

Desinvesteringen -€                   -121€            

Waardeverminderingen -€                   -€                 

Stand per 31 december 2016 6.352€            8.963€          

Inbegrepen in de stand per 31 december 2016 zijn:

- cumulatieve herwaarderingen -2.905€           -2.905€         

- bedragen met een looptijd korter dan één jaar -€                   -€                 

Deelnemingen

De deelnemingen betreffen:

WSG Holding B.V. 100% 1.823€            -7.688€         

De Pontonnier B.V. (2013) Zie paragraaf 4.5.4

Latente belastingvorderingen

Verrekenbare tijdelijke verschillen 2.611€            -€                 

Compensabele verliezen -€                   -€                 

2.611€            -€                 

50% -98€                -306€            

31 december 2016

Opgenomen 

onder 

vlottende 

activa

Aandeel
Resultaat 

boekjaar

Eigen 

vermogen 

bedragen met een looptijd korter dan één jaar

Latente 

belasting 

vorderingen

Deelnemingen

Ontwikkelingscombinatie Heldenpark Beheer 

B.V. (2015)

De samenstelling van verwerkte en niet-opgenomen beschikbare verrekenbare tijdelijke verschillen 

en compensabele verliezen is als volgt:

Opgenomen 

onder FVA
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Verrekenbare tijdelijke verschillen 2.732€            -€                 

Compensabele verliezen -€                   -€                 

2.732€            -€                 

Leningen u/g

8.16.2.4  Voorraden

31-12-2016 31-12-2015

Vastgoed bestemd voor de verkoop 16.464€           20.218€        

16.464€           20.218€        

8.16.2.5  Vorderingen

31-12-2016 31-12-2015

Huurdebiteuren 246€               75€              

Vorderingen op gemeenten -€                   96€              

Overige vorderingen en overlopende activa 3.048€            1.852€          

3.294€            2.023€          

Opgenomen 

onder FVA

Opgenomen 

onder 

vlottende 

activa

De onder financiële vaste activa opgenomen latenties zijn gewaardeerd tegen contante waarde, de 

overige latenties tegen nominale waarde.

De op contante waarde gewaardeerde latenties zijn berekend tegen 4,5% en hebben een 

gemiddelde looptijd van 28 jaar. De nominale waarde van deze latenties bedraagt  € 4,1 miljoen. De 

post heeft betrekking op langlopende leningen.

De latente belastingvorderingen hebben voor een bedrag van € 0,2 miljoen een looptijd van korter 

dan een jaar.

De niet-opgenomen verrekenbare tijdelijke verschillen ad  € 204 miljoen hebben betrekking op 

compensabele verliezen.

Voorraden met een boekwaarde van  € 3,6 miljoen zijn met stil pandrecht bezwaard als zekerheid 

voor de kredietverlening door de bankier. 

Van de compensabele verliezen is het niet waarschijnlijk dat toekomstige fiscale winst beschikbaar 

komt ter compensatie of dat verrekeningsmogelijkheden kunnen worden benut.

Alle vorderingen, met uitzondering van de hieronder genoemde vorderingen, hebben een resterende 

looptijd korter dan een jaar. De reële waarde van de vorderingen benadert de boekwaarde, gegeven 

het kortlopende karakter ervan en het feit dat waar nodig voorzieningen voor oninbaarheid zijn 

gevormd.

31 december 2015

Onder leningen u/g zijn leningen begrepen van Ontwikkelingscombinatie Couveringe Park V.O.F., 

WSG Projectontwikkeling B.V. ter grootte van € 6,8 miljoen ultimo boekjaar met een gemiddeld 

rentepercentage van 4,0 %. 

WSG acht de verstrekte leningen u/g inzake Ontwikkelingscombinatie Couveringe Park V.O.F. 

volledig inbaar (verstrekt binnen TI en via Projectontwikkel B.V.). Er blijken geen indicaties uit 

lopende zaken waaruit de leningen oninbaar zouden zijn.

Onder de post vastgoed bestemd voor verkoop zijn opgenomen de strategische posities, voorraad 

koopwoningen en het kantoorpand van Stichting WSG.
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Huurdebiteuren

31-12-2016 31-12-2015

Huurdebiteuren 304€               130€             

Af: Voorziening wegens oninbaarheid -58€                -55€             

Totaal huurdebiteuren 246€               75€              

Vorderingen op gemeenten

31-12-2016 31-12-2015

Gemeente Geertruidenberg -€                   96€              

-€                   96€              

Overige vorderingen

31-12-2016 31-12-2015

Vastgoedtransacties -€                   -€                 

Afrekening servicekosten (incl. zorgpartners) 287€               239€             

Rente leningen u/g 880€               622€             

Waarborgsommen 118€               85€              

Overige vorderingen 1.081€            876€             

2.366€            1.822€          

Overlopende activa

31-12-2016 31-12-2015

Vooruitbetaalde kosten 177€               -€                 

Vastgoedtransacties 450€               -€                 

Overige nog te ontvangen bedragen 54€                 30€              

681€               30€              

8.16.2.6  Liquide middelen

31-12-2016 31-12-2015

Kas / bank / giro 5.655€            10.254€        

Overige -€                   21.460€        

5.655€            31.714€        

De liquide middelen staan behoudens € 0,1 miljoen ter vrije beschikking.

Het saldo huurdebiteuren ultimo 2016 is gestegen omdat voor het zorgvastgoed eind 2016 de 

voorschotbedragen zijn aangepast. Hiervoor is een eenmalige factuur verstuurd aan de zorgpartners. 

Dit leidde per 31-12-2016 tot een hogere huurachterstand.

De vordering op de gemeente Geertruidenberg is in 2016 afgewikkeld.

Onder de overige vorderingen zijn posten opgenomen tot een bedrag van  € 85.000 met een 

resterende looptijd langer dan een jaar. Dit betreft de post waarborgsommen.

De overige vorderingen zijn ten opzichte van voorgaand jaar gestegen. De stijging heeft met name 

betrekking op een oplopende rente ten aanzien van de leningen u/g.

Onder de overlopende activa zijn posten opgenomen tot een bedrag van  € 0 met een resterende 

looptijd langer dan een jaar.
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8.16.2.7  Eigen vermogen

2016 2015

Stand per 1 januari volgens jaarrekening -282.845€        -223.334€     

Effect stelselwijziging 8.764€            -50.496€       

Stand per 31 december volgens jaarrekening -274.081€        -273.830€     

2016 2015

Stand per 1 januari volgens jaarrekening -282.845€        -223.334€     

Effect stelselwijziging 8.981€            -42.996€       

Herrekend eigen vermogen 1 januari -273.864€        -266.330€     

Resultaat boekjaar

- voor stelselwijziging -53.635€          -21.515€       

- effect stelselwijziging 53.418€           14.015€        

Resultaat boekjaar na stelselwijziging -217€              -7.500€         

Eigen vermogen 31 december -274.081€        -273.830€     

Herwaarderingsreserve

31-12-2016 31-12-2015

Herwaarderingsreserve volgens jaarrekening vorig boekjaar -€                   -€                 

Effect stelselwijziging 60.315€           52.999€        

Herwaarderingsreserve volgens jaarrekening 60.315€           52.999€        

Het verloop van het aandeel in het niet-gerealiseerde groepsvermogen is als volgt:

Boekwaarde per 1 januari 2015 46.249€        8.167€            54.416€        

Realisatie uit hoofde van verkoop -118€            -130€              -248€            

-€                 -€                   -€                 

-669€            -500€              -1.169€         

Herclassificaties -€                 -€                   -€                 

Overige mutaties -€                 -€                   -€                 

Boekwaarde per 31-12-2015 45.462€        7.537€            52.999€        

Herwaarde-

ringsreserve 

DAEB-

vastgoed in 

exploitatie

Herwaarde-

ringsreserve 

niet-DAEB-

vastgoed in 

exploitatie

Totaal

Toename uit hoofde van stijging van de 

marktwaarde

Afname uit hoofde van daling van de 

marktwaarde

De invloed van het cumulatieve effect van de stelselwijziging op de herwaarderingsreserve is als volgt 

weer te geven:

De invloed van het cumulatieve effect van de stelselwijziging op het eigen vermogen is als volgt weer 

te geven:
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Boekwaarde per 1 januari 2016 45.462€        7.537€            52.999€        

Realisatie uit hoofde van verkoop -399€            -€                   -399€            

10.431€        7.768€            18.198€        

-3.909€         -6.539€           -10.448€       

Herclassificaties -36€             -€                   -36€             

Overige mutaties -€                 -€                   -€                 

Boekwaarde per 31-12-2016 51.548€        8.766€            60.315€        

8.16.2.8  Voorzieningen

Het verloop van de voorzieningen is als volgt:

Stand per 1 januari 2016 800€               1.772€          

Dotaties -€                   3.056€          

Onttrekkingen -48€                -1.821€         

Vrijval -€                   -€                 

Stand per 31 december 2016 752€               3.007€          

Stand per 1 januari 2016 8.726€            11.298€        

Dotaties 6€                   3.062€          

Onttrekkingen -5.814€           -7.683€         

Vrijval -€                   -€                 

Stand per 31 december 2016 2.918€            6.677€          

Latente belastingverplichtingen

Deelnemingen

Herwaarde-

ringsreserve 

DAEB-

vastgoed in 

exploitatie

Herwaarde-

ringsreserve 

niet-DAEB-

vastgoed in 

exploitatie

Totaal

Er is een voorziening gevormd voor het negatieve vermogen van de deelnemingen WSG Holding B.V. 

en Heldenpark beheer B.V.

Toename uit hoofde van stijging van de 

marktwaarde

Afname uit hoofde van daling van de 

marktwaarde

De herwaarderingsreserve wordt bepaald op complexniveau op basis van het verschil in de 

boekwaarde van het vastgoed in exploitatie op basis van marktwaarde ten opzichte van de 

boekwaarde van het vastgoed in exploitatie op baiss van historische kosten. Hierbij wordt er bij de 

bepaling van de boekwaarde op basis van historische kosten geen rekening gehouden met 

afschrijvingen en waardeverminderingen.

Van de voorzieningen is een bedrag van  € 6,6 miljoen als langlopend (langer dan een jaar) aan te 

merken.

Latente 

belasting 

verplichtingen

Deel-

nemingen

Overige 

voorzieningen
Totaal

De voorziening latente belastingverplichtingen is gevormd voor belastbare tijdelijke verschillen in de 

fiscale waardering en de waardering van de materiële vaste activa in deze jaarrekening.
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Overige voorzieningen

8.16.2.9  Langlopende schulden

Stand per 31 december 2016 677.571€      91.660€           769.231€      

Aflossingsverplichting 2017 5.541€          -€                   5.541€          

Resterende looptijd > 1 jaar 133.820€      91.660€           225.480€      

Resterende looptijd > 5 jaar 538.211€      -€                   538.211€      

De mutaties in 2016 kunnen als volgt worden toegelicht:

Stand per 1 januari 2016 715.935€      77.190€           793.125€      

Bij: nieuwe leningen -€                 15.033€           8.478€          

Af: Aflossingen 38.364€        539€               10.486€        

Stand per 31 december 2016 677.571€      91.684€           791.117€      

(x € 1.000)

definitief definitief definitief

2014 2015 2016

Ontvangen saneringssteun 970€             8.367€            15.033€        

Saneringssteun cumulatief 65.883€        74.250€           89.283€        

Het verloop van de ontvangen saneringssteun kan als volgt worden weergegeven:

Aflossingsverplichtingen binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar zoals hierboven toegelicht 

zijn opgenomen onder de schulden op korte termijn.

Schulden / 

leningen 

krediet-

instellingen

Sanerings-steun 

en overige 

schulden

Totaal

Het gemiddelde gewogen rentepercentage van de langlopende geldleningen bedroeg aan het einde 

van het verslagjaar 4,5% (2015: 4,5%).

De schulden / leningen kredietinstellingen bestaan ultimo 2016 voor € 677,6 miljoen uit geborgde 

leningen bij het WSW (incl. kortlopend deel). De marktwaarde van de schulden/leningen 

kredietinstellingen per ultimo 2016 bedraagt € 1.082.556.020.

Voor vier leningen met een totaalbedrag van € 18 miljoen was de spread in 2014 opnieuw 

vastgesteld. Voor de overige leningen geldt dat dit in 2017 zal gebeuren. Met betrekking tot deze 

leningen zijn en worden geen financiële derivaten afgesloten ter dekking van het renterisico. De 

basisrente en spread kwalificeren niet als embedded derivaat, omdat er sprake is van een nauwe 

verbondenheid tussen renteherziening en het basiscontract. De waardering is onderdeel van de 

waardering van de lening.

Van de overige voorzieningen is een bedrag van € 3,0 miljoen als langlopend (langer dan een jaar) 

aan te merken. Geen hiervan heeft naar verwachting een looptijd langer dan 5 jaar.

WSG heeft geen vorderingen met variabele renteafspraken. Wel is er sprake van een negental 

leningen met een basisrente en een spread. De totale omvang van deze leningen bedraagt € 82,7 

miljoen. De rente van deze leningen varieert tussen de 3,90% en 4,40%. 

De overige schulden betreft de door WSG ontvangen saneringssteun (€ 89,3 miljoen) en een 

nominaal rentevoordeel herfinanciering (€ 2,5 miljoen). De saneringssteun is door het CFV verstrekt 

in de vorm van een renteloos voorschot. Het nominale rentevoordeel is in 2011 behaald bij het 

herfinancieren van een deel van de leningportefeuille.

Schulden / 

leningen 

krediet-

instellingen

Sanerings-steun 

en overige 

schulden

Totaal
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8.16.2.10  Kortlopende schulden

31-12-2016 31-12-2015

Schulden aan kredietinstellingen 5.567€            43.623€        

Schulden aan leveranciers 1.521€            1.632€          

Belastingen en premies sociale verzekeringen 476€               715€             

Schulden ter zake van pensioenen -0€                  29€              

Overige schulden 56€                 197€             

Overlopende passiva 9.958€            8.037€          

17.578€           54.233€        

8.16.2.11  Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen

WSW Obligo

Gestelde garanties

WSG heeft een bankgarantie gesteld voor een bedrag van € 90.000.

Ketenaansprakelijkheid

Claims en juridische procedures

Kredietfaciliteit en zekerheden

Voor het in deze post opgenomen kortlopende deel van de langlopende schulden verwijzen wij naar 

de toelichting op de langlopende schulden.

WSG heeft per balansdatum een niet uit de balans blijkende verplichting uit hoofde van de wet keten 

aansprakelijkheid van nominaal nihil.

WSG heeft een procedure aangespannen tegen de voormalig directeur-bestuurder. In deze 

procedure zijn terugvorderingen ingesteld. De terugvorderingen zijn voorzichtigheidshalve niet als 

baten in de jaarrekening verantwoord.

De afname van de kortlopende schulden ten opzichte van voorgaand jaar wordt met name 

veroorzaakt door een afname van de aflossingsverplichting aan kredietinstellingen. 

Bij WSG is een aantal juridische zaken omtrent voorwaardelijke verplichtingen bekend. De 

verplichtingen hebben betrekking op de voormalige projecten in ontwikkeling. Daar WSG deze 

voorwaardelijke verplichtingen bestrijdt, is hiervoor geen voorziening opgenomen. Van procedures 

waarbij een onderlinge vordering en schuld betwist wordt, is een inschatting gemaakt van het per 

saldo te betalen bedrag. Indien deze inschatting betrouwbaar kon worden gedaan, is hiervoor een 

voorziening gevormd. Voor overige procedures waarbij WSG een claim heeft ingediend zijn 

voorzichtigheidshalve geen opbrengsten verantwoord.

WSG heeft een rekening-courant faciliteit bij de BNG van € 4,5 miljoen. BNG heeft ten behoeve van 

deze faciliteit hypotheek gevestigd op de vrije posities van WSG (zie toelichting balanspost 

voorraden). 

De overlopende passiva bestaan ultimo 2016 voor € 6,7 miljoen uit transitorische rente leningen o/g 

(ultimo 2015: € 7,1 miljoen).

Uit hoofde van het borgingsstelsel heeft WSG een obligo verplichting jegens het WSW van 3,85% 

van de restschuld van de door WSG opgenomen en door het WSW geborgde leningen. Ultimo 2016 

bedraagt dit obligo  € 26,1 miljoen. Indien het WSW dit obligo zou opeisen dient WSG het bedrag 

binnen 30 dagen aan het WSW over te maken. 

Alle kortlopende schulden hebben een resterende looptijd van korter dan een jaar. De reële waarde 

van de kortlopende schulden benadert de boekwaarde vanwege het kortlopende karakter van de 

schulden.
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Fiscale eenheid

Integrale belastingplicht

Overdrachtsbelasting

8.16.2.12  Verbonden partijen

WSG vormt met WSG Holding B.V. en WSG Projectontwikkeling B.V. een fiscale eenheid voor de 

vennootschapsbelasting. Op grond van de voorwaarden is de stichting en de met haar gevoegde 

dochterondernemingen ieder hoofdelijk aansprakelijk voor ter zake door de combinatie verschuldigde 

belasting.

Als verbonden partij worden aangemerkt alle rechtspersonen waar overheersende zeggenschap, 

gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen 

die overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. Ook de 

statutaire directie, andere sleutelfunctionarissen in het management van WSG en nauwe verwanten 

zijn verbonden partijen.

Met de meeste van haar deelnemingen heeft WSG naast haar aandelenbelang ook een zakelijke 

relatie, waarbij producten (veelal onroerende zaken bestemd voor de verhuur) en/of diensten van de 

betreffende deelnemingen worden afgenomen. Deze transacties zijn steeds gebaseerd op 

gebruikelijke contractuele afspraken waarbij marktconforme condities zijn overeengekomen.

WSG heeft de mogelijkheid om drie grondposities te verkopen. Bij de aankoop is een beroep 

gedaan op de vrijstelling van overdrachtsbelasting conform artikel 15 lid 1 letter q van de Wet op 

belastingen van rechtsverkeer. Voor twee van de te verkopen locaties bestaat het risico op naheffing 

van overdrachtsbelasting in verband met het niet voldoen aan de in de wet gestelde tienjaars termijn. 

Hiermee is een bedrag gemoeid van maximaal € 213.000.

Ultimo 2016 bedraagt het waarderingsverschil tussen de commerciële waardering en fiscale 

waardering -/- € 187,7 miljoen. In beginsel dienst voor alle belastbare en tijdelijke verschillen een 

latentie gevormd te worden (artikel 2:374 BW en RJ 272.301/306). In het geval van een verrekenbaar 

tijdelijk verschil mag deze alleen worden opgenomen indien wordt voldaan aan bepaalde 

voorwaarden (RJ 272.306 en RJ 272.308). Aangezien WSG geen winsten zal maken waarmee het 

verschil kan worden verrekend is voor het waarderingsverschil geen latentie gevormd in de 

jaarrekening.

Over de jaren 2006 tot en met 2013 zijn door de Belastingdienst definitieve aanslagen 

vennootschapsbelasting opgelegd. De aangifte 2014, 2015 en 2016 moeten nog worden ingediend. 

Er is uitstel aangevraagd voor het indienen van deze aangiften vanwege een lopende 

bezwaarprocedure.

In 2016 is een bezwaar ingediend tegen de definitieve aanslagen over het jaar 2010 tot en met 2013. 

Reden voor het bezwaar is dat eerder genomen afwaarderingen op te verkopen grondposities niet 

duurzaam zijn gebleken. Indien het ingediende bezwaar leidt tot een correctie (opwaardering van 

circa € 50 mln.), zal het gevolg hiervan in de aangifte 2014 worden verwerkt.

De vennootschapsbelasting over het te verrekenen verlies is opgenomen tot maximaal de hoogte van 

de passieve latentie voor de vennootschapsbelasting (2015: nihil). Reden voor deze maximering van 

de actieve latentie is gelegen in het feit dat uit het meerjarenperspectief onvoldoende blijkt dat WSG 

het opgebouwde fiscale verlies kan compenseren met toekomstige winsten in de komende negen 

jaar. Ultimo 2013 beschikt WSG over een fiscaal compensabel verlies van € 204 miljoen. Dit bedrag 

is exclusief de fiscale resultaten over de belastingjaren 2014, 2015 en 2016. 
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8.16.3  Toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening over 2016

(x € 1.000)

8.16.3.1  Huuropbrengsten

2016 2015

Woningen en woongebouwen 33.110€           33.298€        

Onroerende zaken niet zijnde woningen 4.331€            4.849€          

Af: huurderving wegens leegstand -435€              -739€            

Totaal huuropbrengsten 37.006€           37.408€        

De 'te ontvangen nettohuur' is gewijzigd als gevolg van:

- verhoging van de huren wegens algemene huurverhoging met gemiddeld 1,15%

- verkopen woningen en niet-woningen

- mutatie huren als gevolg van afrekeningen zorgpartners (mutatie productie)

8.16.3.2  Opbrengsten servicecontracten

2016 2015

Overige goederen, leveringen en diensten 2.880€            3.045€          

Af: vergoedingsderving wegens leegstand -21€                -34€             

Totaal opbrengsten servicecontracten 2.859€            3.011€          

8.16.3.3  Lasten verhuur- en beheeractiviteiten

2016 2015

Toegerekende personeelskosten 509€               519€             

Toegerekende overige organisatiekosten 10€                 104€             

Totaal lasten verhuur- en beheeractiviteiten 519€               623€             

8.16.3.4  Lasten onderhoudsactiviteiten

2016 2015

Onderhoudslasten (niet cyclisch) 2.201€            1.564€          

Onderhoudslasten (cyclisch) 4.017€            4.390€          

Toegerekende personeelskosten 552€               544€             

Toegerekende overige organisatiekosten 91€                 217€             

Totaal lasten onderhoudsactiviteiten 6.860€            6.715€          

8.16.3.5  Overige directe operationele lasten exploitatie bezit

2016 2015

Toegerekende personeelskosten 257€               258€             

Belastingen 1.331€            1.293€          

Verzekeringen 209€               200€             

Verhuurderheffing 1.371€            1.142€          

Toegerekende overige organisatiekosten 366€               487€             

Totaal lasten 3.534€            3.380€          

8.16.3.6 Personeelslasten

2016 2015

Lonen en salarissen 1.607€            1.705€          

Sociale lasten 251€               240€             

Pensioenlasten 253€               302€             

Totaal 2.111€            2.247€          
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8.16.3.7 Allocatie personeelslasten:

2016 2015

Lasten verhuur- en beheeractiviteiten 509€               519€             

Lasten onderhoudsactiviteiten 552€               544€             

Overige directe exploitatielasten 257€               258€             

Organisatiekosten verkoop 114€               169€             

Overige organisatiekosten 679€               758€             

Totaal allocatie personeelslasten: 2.111€            2.247€          

De daling van de personeelslasten wordt o.a. veroorzaakt door:

- Het uit dienst gaan van verkoopmedewerker nieuwbouw medio 2015 (in 2016 niet ingevuld)

- Het uit dienst gaan van manager bedrijfsvoering (vanaf juni 2016 door externe ingevuld)

8.16.3.8 Waardeverandering vastgoedportefeuille

2016 2015

Waardeverandering onroerende zaken in exploitatie 5.096€            -384€            

-€                   -€                 

Waardeverandering onroerende zaken VOV -€                   -€                 

Waardeverandering vastgoedportefeuille bestemd voor verkoop 733€               507€             

Totaal overige waardeverandering 5.829€            123€             

8.16.3.9 Overige organisatiekosten

2016 2015

Overige personeelskosten 895€               217€             

Bestuurskosten 65€                 60€              

Huisvestingskosten 72€                 108€             

Automatisering 262€               373€             

Overige beheerkosten 294€               267€             

Overige bedrijfslasten -995€              1.988€          

Totaal overige organisatiekosten 594€               3.013€          

8.16.3.10 Accountantshonoraria 2016 2015

Controle van de jaarrekening 44€                 55€              

Andere controlewerkzaamheden -€                   -€                 

Fiscale advisering 44€                 -€                 

Andere niet-controlediensten -€                   22€              

88€                 77€              

8.16.4  Overige informatie

8.16.4.1  Werknemers

8.16.4.2  Bestuurders en commissarissen

Waardeverandering onroerende zaken in ontwikkeling 

voor exploitatie

Een specificatie van de bezoldiging voor de bestuurder is opgenomen in paragraaf 8.16.4.3.

Per ultimo 2016 had de corporatie 28,7 werknemers in dienst (2015: 27,8). Dit aantal is gebaseerd 

op het aantal fulltime equivalenten. Geen van de werknemers is buiten Nederland werkzaam (2015: 

0).
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De bezoldiging van de Raad van Commissarissen kan als volgt worden gespecificeerd:

Duur dienstverband 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12

Bezoldiging

Beloning  €       13.500  €           9.000  €         9.000 

Belastbare onkostenvergoeding  €                -  €                  -  €                - 

Beloning betaalbaar op termijn  €                -  €                  -  €                - 

Totaal bezoldiging  €       13.500  €           9.000  €         9.000 

Toepasselijk WNT-maximum  €       19.650  €          13.100  €       13.100 

Duur dienstverband 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12

Bezoldiging

Beloning  €         9.000  €           9.000 

Belastbare onkostenvergoeding  €                -  €                  - 

Beloning betaalbaar op termijn  €                -  €                  - 

Totaal bezoldiging  €         9.000  €           9.000 

Toepasselijk WNT-maximum  €       13.100  €          13.100 

8.16.4.3  Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

- het WNT-maximum voor de woningcorporaties, klasse E

mevr. E.J.J. van Beek-Bouw

Functie Directeur-bestuurder

Duur dienstverband 01/01 - 31/12

Omvang dienstverband (in fte) 1,00

Gewezen topfunctionaris? nee

Dienstbetrekking? ja

Bezoldiging

Beloning 141.553€      

Belastbare onkostenvergoedingen 1.495€          

Beloning betaalbaar op termijn 19.993€        

Totaal bezoldiging 163.041€      

Toepasselijk WNT-maximum 131.000€      

Motivering indien overschrijding: zie 1)

1)

Secretaris - 

Lid 2
Lid 3

voorzitter vice-voorzitter Lid 1Functie

Functie

De directeur-bestuurder heeft een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met ingang van 24-09-

2012. Nieuwe aanstellingen in de periode 6 december 2011 tot 1 januari 2013 kennen een 

zogenaamde overgangsbepaling. De bezoldiging van de directeur-bestuurder valt binnen het 

overgangsrecht en wordt gerespecteerd voor de termijn van vier jaar. Hierna zal de afbouwperiode van 

drie jaar ingaan.

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke 

sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op WSG van 

toepassing zijnde regelgeving:

Dhr. A.H.A. 

Lensen
Mevr. T. Booi

Dhr. M.S. 

van 

Hemsbergen 

MBA

Dhr. Dr. E.J. 

Janse de 

Jonge

Mevr. Ir. 

M.G.B. 

Franken-

Ghijsen MRE
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8.17 Voorstel resultaatbestemming 

 

 
 

8.18 Gebeurtenissen na balansdatum 

 

 
8.19 Ondertekening van de jaarrekening 

 

 
  

In de statuten van WSG is niets bepaald ten aanzien van resultaatbestemming. Alle middelen 

worden overeenkomstig het BTIV ingezet in het belang van de volkshuisvesting. Het bestuur stelt 

daarom aan de Raad van Commissarissen voor om het resultaat toe te voegen aan de overige 

reserves. 

Het resultaat over het boekjaar 2016 ten bedrage van -/- € 231, dat geheel ten laste van de overige 

reserves is gebracht, betreft - € 3.528 gerealiseerd resultaat en € 3.759 niet-gerealiseerde 

waardeveranderingen.

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum geweest die nadere informatie geven over de feitelijke 

situatie per balansdatum dan wel van belang zijn voor de oordeelsvorming van de gebruikers van de 

jaarrekening.

Geertruidenberg,  20 juni 2017

Opmaken van de jaarrekening

Directeur-bestuurder:

Mevrouw E.J.J. van Beek-Bouw

Vaststellen van de jaarrekening

Raad van Commissarissen:

De heer A.H.A. Lensen

Mevrouw T. Booi

De heer dr. E.J. Janse de Jonge

De heer M.S.van Hemsbergen MBA

Mevrouw ir. M.G.B. Franken-Ghijsen MRE
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8.20 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

 

 

De controleverklaring van de onafhankelijke accountant bij de jaarrekening is op de volgende pagina’s 

opgenomen.  

 

 



Accountants

Aan de Raad van Commissarissen
Stichting WSG

An independent member of Baker Tilly International

Alle diensten worden verricht op basis van een 
overeenkomst van opdracht, gesloten met 
Baker Tilly Berk N.V., waarop van toepassing zijn de 
algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van 
Koophandel onder nr. 24425560. 
In deze voorwaarden is een beperking van 
aansprakelijkheid opgenomen.

Baker Tilly Berk N.V.
Bijster 55
Postbus 3814
4800 DV Breda
T: +31 (0)76 525 00 00
F: +31 (0)76 525 00 50
E: breda@bakertillyberk.nl
KvK: 24425560
www.bakertillyberk.nl

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2016

Ons oordeel
Wij hebben de in dit jaarverslag in hoofdstuk 8 (pagina 47 tot en met pagina 103) 
opgenomen jaarrekening 2016 van Stichting WSG te Geertruidenberg gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld 
van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting WSG op 
31 december 2016 en van het resultaat over 2016 in overeenstemming met artikel 35 
van de Woningwet, artikel 30 en 31 van het Besluit Toegelaten Instellingen 
Volkshuisvesting, artikel 14 en 15 van de Regeling Toegelaten Instellingen 
Volkshuisvesting, de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging
topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) en richtlijn 645 van de Raad 
voor de Jaarverslaggeving.

De jaarrekening bestaat uit:
1. de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2016;
2. de geconsolideerde en enkelvoudige winst- en verliesrekening over 2016; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële 

verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de 
Nederlandse controlestandaarden en rubriek A van het accountantsprotocol zoals 
opgenomen in bijlage 4 bij de Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting vallen. 
Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze 
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.
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Wij zijn onafhankelijk van Stichting WSG zoals vereist in de Verordening inzake de 
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de 
opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan 
aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als 
basis voor ons oordeel.

Benadrukking van de waarderingsgrondslag 
Wij vestigen de aandacht op de grondslagen voor balanswaardering vanaf pagina 59 
(‘8.6.3.1 Onroerende zaken in exploitatie) van de jaarrekening, waarin staat beschreven 
dat Stichting WSG een gedeelte van haar onroerende zaken in exploitatie op grond van 
artikel 35 lid 2 van de Woningwet conform bijlage 2 van de Regeling Toegelaten 
Instellingen Volkshuisvesting na de eerste verwerking waardeert tegen actuele waarde 
onder toepassing van de basisversie van het Handboek modelmatig waarderen 
marktwaarde.

Ons oordeel is niet aangepast als gevolg van deze aangelegenheid. 

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere 
informatie die bestaat uit:

• het bestuursverslag (hoofdstukken 1 tot en met 7);
• de overige gegevens (als onderdeel van hoofdstuk 8);

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere 
informatie:

• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
• alle informatie bevat die op grond van artikel 35 en 36 van de Woningwet is 

vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons 
begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere 
informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten uit rubriek A van het 
accountantsprotocol zoals opgenomen in bijlage 4 bij de Regeling toegelaten Instellingen 
volkshuisvesting en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet 
dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder 
het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met artikel 35 en 36 
van de Woningwet.
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C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de 
jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de Raad van Commissarissen voor 
de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de 
jaarrekening in overeenstemming met artikel 35 lid 1 en 2 van de Woningwet, artikel 30 
en 31 van het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting, artikel 14 en 15 van de 
Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting, de bepalingen van en krachtens de 
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) en 
richtlijn 645 van de Raad voor de Jaarverslaggeving. In dit kader is het bestuur 
verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk
acht om het opmaken van de mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel 
belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de toegelaten 
instelling in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond 
van artikel 35 van de Woningwet moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis 
van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de 
toegelaten instelling te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het 
enige realistische alternatief is.

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou 
kunnen bestaan of de toegelaten instelling haar activiteiten in continuïteit kan 
voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het 
proces van financiële verslaggeving van de toegelaten instelling.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht 
dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons 
af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid 
waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en 
fraude ontdekken. 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien 
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed 
kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze 
jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze 
controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op 
ons oordeel.
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Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar 
relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de 
Nederlandse controlestandaarden, rubriek A van het accountantsprotocol zoals 
opgenomen in bijlage 4 bij de Regeling toegelaten Instellingen volkshuisvesting, ethische 
voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. 

Onze controle bestond onder andere uit:
• het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van 

materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze 
risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van 
controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij 
fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt 
groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in 
geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk 
verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle 
met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de 
omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit 
te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de toegelaten 
instelling;

• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële 
verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het 
bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;

• het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling 
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie 
vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel 
zou kunnen bestaan of de toegelaten instelling haar activiteiten in continuïteit kan 
voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang 
bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op 
de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen 
inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn 
gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze 
controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er 
echter toe leiden dat een toegelaten instelling haar continuïteit niet langer kan 
handhaven;

• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de 
daarin opgenomen toelichtingen; en

• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende 
transacties en gebeurtenissen.

Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor 
de aansturing van, het toezicht op en de uitvoering van de groepscontrole. In dit kader 
hebben wij de aard en omvang bepaald van de uit te voeren werkzaamheden voor de 
groepsonderdelen. Bepalend hierbij zijn de omvang en/of het risicoprofiel van de 
groepsonderdelen of de activiteiten. Op grond hiervan hebben wij de groepsonderdelen 
geselecteerd waarbij een controle of beoordeling van de volledige financiële informatie of 
specifieke posten noodzakelijk was.
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Wij communiceren met de Raad van Commissarissen onder andere over de geplande 
reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze 
controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in 
de interne beheersing.

Breda, 23 juni 2017
Baker Tilly Berk N.V.

Was getekend,

drs. R. Opendorp RA
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