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Ons kenmerk 
 

Geachte heer Schilperoort, 

Met uw brief van 30 april 2018 stelt u mij in de gelegenheid om mijn op  
13 december 2017 aan de gemandateerd saneerder WSW gegeven zienswijze op 
de saneringsaanvraag van Stichting WSG te Geertruidenberg aan te vullen dan wel 
bij te stellen. Bij uw brief heeft u mij de aanvullende informatie van WSG op de 
saneringsaanvraag van 26 november 2017 gestuurd. U vraagt mij om de 
aanvullende zienswijze uiterlijk op 15 mei 2018 aan u te verstrekken. 

Met deze brief bied ik u mijn aanvulling op de zienswijze aan. In de bijlage heb ik 
de aanvulling op de zienswijze nader toegelicht op basis van mijn bevindingen. De 
aanvullende zienswijze van de Aw borduurt voort op mijn op 13 december 2017 
gegeven zienswijze. Op het toen voorliggende saneringsvoorstel heb ik een 
negatieve zienswijze gegeven. De belangrijkste overwegingen daartoe waren als 
volgt: 
1. Alternatieven voor het voorliggende puzzelmodel waren onvoldoende

uitgewerkt om te kunnen dienen als vergelijkingsmateriaal. Gegeven het
omvangrijke budgettaire beslag vond en vind ik dat noodzakelijk;

2. Gezien de omvang van het beroep op de sanering achtte ik het van
doorslaggevend belang dat duidelijk werd of er wel voldoende
terughoudendheid was betracht bij de gemeenten (voor wat betreft de
bepaling van de hoeveelheid noodzakelijk DAEB) en bij de puzzelcorporaties.

Samenvatting zienswijze Aw 
Ik stel vast dat een aantal alternatieve scenario’s nu wel voldoende is uitgewerkt, 
zodat een meer afgewogen keuze gemaakt kan worden. Tussen de varianten 
bestaat nog wel verschil, afhankelijk van de vraag hoe de risico’s die inherent zijn 
in de verschillende scenario’s, gewogen moeten worden en welke omvang van het 
noodzakelijke DAEB behouden moet blijven. 
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De financiële uitkomsten van de volgende scenario’s in de hiernavolgende tabel 
zijn relevant bij de beoordeling van de saneringsaanvraag: 
 
Tabel vergelijking scenario’s 
 

 
 
 
De Aw beseft dat de afweging die gemaakt moet worden bij het nemen van een 
saneringsbesluit niet uitsluitend een financiële afweging is. Het gaat ook om de 
weging van de volkshuisvestelijke impact en om de weging van beleidsmatige 
risico’s (buffer voor beleidswijzigingen en het blijvend kunnen voldoen aan wet- en 
regelgeving).  
In dat verband vind ik dat het minimale scenario op basis van kasstromen 
inzichtelijk is, maar dat de risico’s die in dat scenario gelopen worden groot zijn en 
onvoldoende duidelijk is in welke mate invulling gegeven wordt aan de 
volkshuisvestelijke prestaties. Bovendien ontstaat er geen borgbare corporatie 
binnen een tijdsbestek van tien jaar terwijl dat wettelijk wel vereist is.  
 
De Aw concludeert dat er uit hoofde van het proportionaliteitsbeginsel een 
scenario ‘zelfstandig voortbestaan’ mogelijk is dat leidt tot een lagere 
saneringsbijdrage dan het puzzelmodel. Dat scenario met als uitkomst een tekort 
van € 485 miljoen (tegenvallersscenario € 709 miljoen) komt niet tegemoet aan 
de wens van alle gemeenten tot het beschikbaar houden van de noodzakelijk 
geachte hoeveelheid DAEB. Het verschil met de verwachte uitkomst van het 
puzzelmodel is respectievelijk € 40 miljoen en € 20 miljoen. Het scenario 
zelfstandig voorbestaan waarbij volledig tegemoet wordt gekomen aan het door 
gemeenten aangewezen noodzakelijk DAEB komt uit op een tekort van € 512 
miljoen (tegenvallersscenario € 736 miljoen). 
 
In de scenario’s ‘zelfstandig voortbestaan’ zal veranderende regelgeving of 
aanvullende eisen van de rijksoverheid, bijvoorbeeld op het gebied van 
verduurzaming, echter leiden tot een aanvullend tekort. Dit tekort zal deels 
kunnen worden opgevangen binnen deze scenario’s in relatie tot beleidsmatige 
keuzes die een corporatie kan maken. Die situatie geldt in principe ook voor 
andere corporaties die financieel weinig speelruimte hebben en/of scherp aan de 
wind zeilen. Daarbij is het ook zo dat alle corporaties in een regio gezamenlijk 
verantwoordelijk zijn voor hun specifieke volkshuisvestelijke prestaties voor zover 
zij daar ook financieel toe in staat zijn. De Aw acht de beschouwde scenario’s 
zelfstandig voortbestaan uitvoerbaar en daarmee ook beheersbaar. Daarbij kan de 
mogelijkheid onderzocht worden om het beheer uit te besteden. 
 
Het puzzelmodel heeft ten opzichte van de scenario’s zelfstandig voortbestaan het 
voordeel van duidelijkheid op korte termijn en biedt een totaaloplossing. Het risico 
van aanvullende tekorten is lager ook als vanuit de Rijksoverheid aanvullende 
eisen gesteld worden.  

Bedragen* € 1 miljoen
Benodigde Saneringsbijdrage bij

Scenario's saneringsbijdrage tegenvallersscenario

Kasstroomscenario Bandbreedte 275-360

Puzzelmodel 525 729

Scenario zelfstandig voortbestaan inclusief noodzakelijk DAEB en na 10 jaar 
borgbaar (3c)

512,3 736,3

Scenario zelfstandig voortbestaan beperkt noodzakelijk DAEB en na 10 jaar 
borgbaar (1c)

485,3 709,3

* Het is de vraag of het tegenvallersscenario zo overgenomen kan worden van het basisscenario omdat de scenario's 3c en 1c onder andere niet 
uitgaan van verkopen. Terwijl in het tegenvallersscenario een afslag wordt gedaan op noodzakelijk DAEB vanwege verkopen.
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Het is in principe aan de saneerder om de risico’s, de volkshuisvestelijke prestaties 
en de financiële implicaties te wegen. De Aw kan zich voorstellen dat de zekerheid 
en duidelijkheid de doorslag geeft voor het baseren van een saneringsbijdrage op 
het puzzelmodel. De totale hoogte van de saneringsbijdrage bij het puzzelmodel 
kan disproportioneel zijn, om die reden kan de Aw zich voorstellen dat de saneer-
der op een afwijzing komt en met WSW (borger) in overleg zal treden om te be-
zien wat zijn bijdrage zou kunnen zijn.  
 
Verder ondersteunt de Aw alle initiatieven vanuit de sector om tot een andere 
oplossing te komen om de totale kosten van de sanering te beperken.  
 
In de zienswijze van 13 december 2018 heeft de Aw de vraag teruggelegd of er 
voldoende terughoudendheid bij gemeenten was betracht bij de bepaling van 
noodzakelijk DAEB. Deze opmerking is volgens de Aw in onvoldoende mate opge-
pakt. WSG heeft wel een scenario verkend waarbij niet met alle aanwijzingen van 
de gemeenten omtrent het noodzakelijk DAEB rekening is gehouden. De verwach-
te saneringsbijdrage bij deze variant is € 40 miljoen goedkoper dan het puzzelmo-
del en bij het tegenvallersscenario € 20 miljoen. De omvang van deze verschillen 
biedt voldoende aanleiding het vraagstuk van het noodzakelijk DAEB terug te laten 
komen bij de afweging van de saneerder.  
 
De Aw merkt volledigheidshalve nog op dat de mogelijke uitvoerbaarheid van het 
scenario ‘puzzelmodel’ op dit moment nog onzeker is. Allereerst is er geen 
duidelijkheid of de acht corporaties nog tot overname van bezit en leningen bereid 
zijn. Indien er bereidheid is, zal nog overeenstemming moeten worden bereikt 
over enkele voorwaarden, zoals de vrijwaring waarom men heeft verzocht. Ook 
moet er duidelijkheid komen welke constructie praktisch en juridisch mogelijk is 
om de na de juridische splitsing overblijvende leningen te stallen. 
 
Tot slot 
De omstandigheid dat van WSW (borger) verwacht wordt een financiële bijdrage 
te leveren aan de oplossing van de problematiek van WSG maakt de 
besluitvorming ingewikkelder en daarmee een spoedige oplossing onzeker. In dat 
verband wijs ik erop dat op korte termijn een situatie kan ontstaan dat WSG niet 
aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen. WSG heeft u op 17 april 2018 in 
een brief op de hoogte gesteld dat naar verwachting van WSG zij per 1 juli 2018 
niet meer aan haar rente- en aflossingsverplichtingen kan voldoen als op dat 
moment nog geen subsidie is toegekend of anderzijds (tijdelijke) liquiditeitssteun 
beschikbaar komt. WSG heeft de saneerder en WSW (borger) gevraagd om 
uiterlijk 11 mei 2018 voldoende zekerheid daarover te geven. De Aw heeft 
kennisgenomen van de voorgenomen maatregel van WSG als genoemde zekerheid 
er niet komt, namelijk om een voorziening te vragen aan de voorzieningenrechter. 
Op dit moment acht de Aw dit adequate maatregelen van WSG  om een genoemde 
situatie te voorkomen. 
 
Als bijlage bij deze brief is de aanvulling op de zienswijze van de Aw over de 
saneringsaanvraag opgenomen. 
 
Hoogachtend, 
DE DIRECTEUR ILT/AUTORITEIT WONINGCORPORATIES, 

drs. C. van Nieuwamerongen 

Bijlage: 1x 
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Bijlage: aanvulling op de zienswijze Aw 
 
Per brief van 30 april 2018 heeft de Waarnemend Directeur Woningmarkt van het 
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Autoriteit 
woningcorporaties (Aw) verzocht om een aanvullende zienswijze op de door de Aw 
op 13 december 2017 aan de gemandateerd saneerder WSW gegeven zienswijze 
op de saneringsaanvraag van Stichting WSG te Geertruidenberg.  
 
Bevindingen op basis van de aanvulling op de subsidieaanvraag van WSG 
in relatie tot de zienswijze van de Aw van 13 december 2017 
 
In de periode tussen de eerste zienswijze van de Aw en de aanvulling op het 
saneringsplan en de subsidieaanvraag van WSG zijn er door WSG en 
gemandateerd saneerder WSW diverse scenario’s nader verkend en heeft er 
afstemming plaatsgevonden tussen WSG, het ministerie van BZK, WSW (borger 
en gemandateerd saneerder) en Aedes. De Aw vindt dat dit proces tot meer 
inzichten heeft geleid die van belang zijn om tot een afgewogen oordeel te kunnen 
komen over de saneringsaanvraag van WSG. De complexiteit van de oplossing van 
het probleem is duidelijker zichtbaar geworden. De verdeling van de totale kosten 
tussen borger en saneerder is één van de elementen die in het vervolg van de 
saneringsaanvraag vastgesteld moet worden. Dit geldt ook voor de wijze waarop 
een eventuele bijdrage van de borger wordt uitgevoerd. Dit staat los van welk 
scenario als oplossing voor de sanering wordt bepaald, al kan de keuze over de 
verdeling van de kosten wel gevolgen hebben voor de hoeveelheid noodzakelijk 
DAEB die gered wordt.  
 
Keuze voor puzzelscenario  
WSG heeft bij de aanvulling op de subsidieaanvraag wederom het ‘puzzelmodel’ 
als voorkeursscenario aangewezen. In dit scenario wordt het bezit en een pakket 
aan leningen door middel van een juridische splitsing overgedragen aan acht 
corporaties. Aan een andere corporatie heeft WSG reeds een klein deel van het 
bezit door middel van een activa-passiva transactie overgedragen. De resterende 
overfinanciering moet worden opgelost. Het saneringsplan van WSG gaat ervan uit 
dat de achterblijvende leningen worden overgedragen aan een op te richten 
entiteit onder bestuur van WSW (borger).  
 
De overwegingen en redeneerlijn van WSG om het puzzelmodel nog steeds te 
kiezen als voorkeursscenario kan de Aw volgen. Duidelijk is dat WSG de risico’s 
van de scenario’s zelfstandig voortbestaan ten opzichte van het puzzelmodel hoger 
inschat. Verder is WSG ervan overtuigd dat huurders beter af zijn wanneer de 
woningen onder de hoede van de acht overnemende corporaties komen. WSG 
noemt een drietal redenen om te komen tot het puzzelmodel als voorkeursscena-
rio, die komen in het kort neer op:  
1. De verwachte kosten van het puzzelmodel zullen lager zijn dan het 

vergeleken scenario zelfstandig voortbestaan; 
2. De (extra) risico’s worden verlegd naar de overnemende corporaties;  
3. Volkshuisvestelijk heeft het meerwaarde. WSG gaat ervan uit dat deze 

corporaties ruimte hebben om te investeren, indien de volkshuisvestelijke 
opgave daarom vraagt en schrijft daarover: ‘… risico’s voor tegenvallers… 
worden verlegd naar solvabele corporaties.’ 

 
De Aw vindt het puzzelmodel nog steeds als concept hanteerbaar en is het ermee 
eens dat de door WSG aangegeven redenen onder punt 2 en 3 een belangrijke rol 
spelen in de keuze van het saneringsscenario. De Aw plaatst nog wel de kantteke-
ning dat de risico’s in het bijzonder van het zorgvastgoed zeer hoog zijn ingeschat 
door de overnemende corporaties.  
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Een uiteindelijke keuze voor het puzzelmodel zal afhangen van de (beleidsmatige) 
afwegingen die de saneerder maakt bij de verschillen in aannames en uitkomsten 
tussen de verschillende scenario’s en het puzzelmodel. Het gaat daarbij om de 
risico inschattingen bij de scenario’s, de volkshuisvestelijke impact en juridische 
(on)mogelijkheden.  
 
Er is onzekerheid over de mogelijkheid tot uitvoering van dit puzzelmodel omdat: 
1. De intentieovereenkomsten van de acht corporaties met WSG betreffende het 

puzzelmodel feitelijk zijn ontbonden, doordat een aantal overeengekomen 
voorwaarden niet zijn geëffectueerd. WSG heeft in gesprekken aangegeven 
dat de acht corporaties nog steeds de intentie hebben om uitvoering te geven 
aan deze oplossingsvariant voor WSG. Denkbaar is volgens WSG dat op een 
andere wijze tegemoet gekomen wordt aan enkele voorwaarden zoals de 
vrijwaring. 

2. Er nog onduidelijkheid is over de constructie rond het onderbrengen van de 
overblijvende leningen. Het gaat daarbij om medewerking van de daarbij 
betrokken partijen (onder andere de banken) en de juridische uitvoerbaarheid 
van het onderbrengen in een aparte entiteit. 

3. De overeenstemming tussen de saneerder en WSW (borger) over de te 
leveren financiële bijdrage om de uitvoering van het gekozen 
saneringsscenario mogelijk te maken, nog niet is bereikt. 

 
Alternatieve scenario’s 
Met de gemaakte nieuwe doorrekeningen van WSG en WSW (borger) is door de 
aanvulling op het saneringsplan meer zicht gekomen op de mogelijkheden en de 
overwegingen die een rol spelen bij een te nemen saneringsbesluit.   
Het scenario zelfstandig voortbestaan met een geringer aandeel noodzakelijk 
DAEB (huurbeleid volgens het saneringsplan uit 2013) is niet als alternatief 
scenario meegewogen. Dat scenario zou volgens de opgave van WSG leiden tot 
een tekort van € 485 miljoen en daarmee tot een € 40 miljoen lagere 
saneringsbijdrage dan het puzzelmodel. 
 
Bij de scenario’s zelfstandig voortbestaan wordt het verschil ten opzichte van het 
puzzelmodel groter omdat de te betalen saneringsbijdrage, door de tijdswaarde 
van het geld, lager wordt vastgesteld. De tijdswaarde van het geld is ook van 
invloed op de contante waarde van de te betalen saneringsbijdrage als WSW 
(borger) een deel van het tekort door gespreide betaling op zich neemt. 
 
Doorrekening WSW alternatieve scenario’s 
De variant kasstroomscenario gaat uit van een langere periode dan maximaal tien 
jaar waarbinnen WSG weer borgbaar is. Het ‘kasstroomscenario’ gaat grofweg uit 
van de instandhouding van het bezit tot einde levensduur, houdt rekening met 960 
DAEB-woningen in Geertruidenberg, met maximalisering van het huurbeleid, maar 
houdt geen rekening met beleidsmatig gewenste investeringen en effecten van 
veranderende regelgeving en veranderingen in overheidsbeleid. Bij de simulatie 
van dit scenario is wel rekening gehouden met macro-economische risico’s. Het 
scenario geeft als resultaat een kasstroomtekort van € 308 miljoen, de 
uitgevoerde scenarioanalyse met de simulatie van macro-economische risico’s 
levert als uitkomst dat zoals aangegeven met een behoorlijke mate van zekerheid 
het tekort in een bandbreedte van € 275 - € 360 miljoen zal liggen. 
 
Er is een groot verschil in uitkomst tussen deze variant (kasstroomscenario) en de 
andere scenario’s. De financiële uitkomst van dit scenario geeft inzicht in de extra 
saneringskosten die het puzzelmodel en het scenario ‘zelfstandig doorgaan’ met 
zich meebrengen en een grove indicatie van waar deze aan zijn toe te rekenen. 
 
WSW (borger) heeft een variant doorgerekend op het scenario zelfstandig voort-
bestaan in het saneringsplan met als uitgangspunt dat er na tien jaar weer een 



 
Inspectie Leefomgeving en 
Transport 
Autoriteit woningcorporaties 
Datum:15 mei 2018 

Ons kenmerk 
 

Pagina 6 van 7 

borgbare corporatie is die zelfstandig kan functioneren. Op de bedrijfswaarde uit 
de jaarrekening 2016 die als basis heeft gediend voor dit scenario, zijn enkele 
correcties toegepast die volgens WSG nodig zijn om als zelfstandige corporatie 
met een reguliere taakopvatting te kunnen functioneren. In Geertruidenberg wor-
den 960 woningen binnen het DAEB-huursegment gehouden, de huren van de rest 
van het bezit worden gemaximaliseerd. De correcties op de bedrijfswaarde hebben 
betrekking op onderhoud en renovatie, de huur van het zorgvastgoed komt uit op 
een afslag op de bedrijfswaarde van € 55,3 miljoen. Er is voor dit scenario door 
WSW een totaal tekort becijferd van € 491,6 miljoen. WSG houdt rekening met 
noodzakelijk DAEB conform de zienswijzen van de gemeenten zonder verkopen. 
Het door WSG berekende tekort voor dit scenario komt uit op €531 miljoen, een 
verschil van € 40 miljoen met het door WSW (borger) berekende scenario (in deze 
vergelijking is geen rekening gehouden met een correctie voor de tijdswaarde van 
het geld).  
 
Proportionaliteit en bescherming maatschappelijk vermogen 
Belangrijk uitgangspunt van de sanering is het tot een minimum beperken van de 
saneringsbijdrage. WSG vraagt op basis van het tegenvallersscenario (peildatum  
31 december 2017) van het puzzelmodel, inclusief 1% rentedaling een sanerings-
steun aan van € 729 miljoen. Dit bedrag is dermate hoog dat er naar de mening 
van de Aw sprake is van disproportionaliteit van de saneringsbijdrage. Om die 
reden kan de Aw zich voorstellen dat de saneerder op een afwijzing komt en met 
de WSW (borger) in overleg zal treden om te bezien wat zijn bijdrage zou kunnen 
zijn.  
 
In de zienswijze van 13 december 2018 heeft de Aw de vraag teruggelegd of er 
voldoende terughoudendheid bij gemeenten was betracht bij de bepaling van 
noodzakelijk DAEB. Deze opmerking is volgens de Aw in onvoldoende mate opge-
pakt. WSG heeft wel een scenario verkend waarbij niet met alle aanwijzingen van 
de gemeenten omtrent het noodzakelijk DAEB rekening is gehouden. De verwach-
te saneringsbijdrage bij deze variant is € 40 miljoen goedkoper dan het puzzelmo-
del en bij het tegenvallersscenario € 20 miljoen. De omvang van deze verschillen 
biedt voldoende aanleiding het vraagstuk van het noodzakelijk DAEB terug te laten 
komen bij de afweging van de saneerder.  
 
Aansprakelijkheidstelling derden  
De Aw heeft ervan kennisgenomen dat diverse juridische procedures rond de 
mogelijke aansprakelijkheidsstelling van oud bestuurders en commissarissen door 
het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties worden voortgezet 
via een akte van cessie. 
 
De overnemende corporaties hebben vrijwaring gevraagd voor het voor elkaar in 
staan voor de betaling van de dienst der lening en (bestuurs)aansprakelijkheid 
voor onbekende claims. Voor beide aangelegenheden lijkt een oplossing vanuit 
WSW (borger) voorhanden welke nog met de puzzelcorporaties moet worden 
besproken. Het is nog onzeker of corporaties met de oplossingen kunnen 
instemmen.  
 
 
Conclusie 
De aanvullende informatie en doorrekeningen hebben geleid tot voortschrijdend 
inzicht in de (on)mogelijkheden voor de oplossing van de problematiek en de 
afwegingen die daarbij zijn te maken.  
De Aw is zich bewust dat ook andere dan financiële aspecten een belangrijke rol 
spelen bij de keuze van de saneerder.  
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De Aw concludeert dat de nieuwe woningwet vereist dat er na een 
saneringsperiode van tien jaar een borgbare corporatie moet zijn. Hierdoor valt 
het kasstroom scenario zoals dat door WSW (borger) is doorgerekend af, 
aangezien dit scenario niet aan deze eis voldoet. Bovendien zal bij de 
kasstroomvariant veranderende regelgeving of aanvullende eisen van de 
rijksoverheid, bijvoorbeeld op het gebied van verduurzaming, leiden tot een 
aanvullend tekort.  
 
De Aw vindt dat het binnen een tijdspanne van tien jaar borgbaar maken van WSG 
acceptabel is qua risico’s. Met dat uitgangspunt heeft WSG een scenario 
zelfstandig voortbestaan doorgerekend dat in principe leidt tot een lagere 
saneringsbijdrage. Bij dat scenario met als uitkomst een tekort van € 485 miljoen 
is het noodzakelijk DAEB ingeperkt ten opzichte van de zienswijze van de 
gemeenten. Het verschil met de verwachte uitkomst van het puzzelmodel is een  
€ 40 miljoen (tegenvallersscenario € 20 miljoen) lagere saneringsbijdrage. De 
omvang van deze verschillen biedt voldoende aanleiding het vraagstuk van het 
noodzakelijk DAEB terug te laten komen bij de afweging van de saneerder. 
Het scenario zelfstandig voorbestaan waarbij volledig tegemoet gekomen wordt 
aan het door gemeenten aangewezen noodzakelijk DAEB komt uit op een tekort 
van € 512 miljoen, echter deze komt in het tegenvallersscenario € 7 miljoen hoger 
uit dan het tegenvallersscenario van het puzzelmodel.  
 
Het is in principe aan de saneerder om de risico’s, de volkshuisvestelijke prestaties 
en de financiële implicaties te wegen. De Aw kan zich voorstellen dat de zekerheid 
en duidelijkheid de doorslag geeft voor het baseren van een saneringsbijdrage op 
het puzzelmodel. 
 
Tabel vergelijking financiële uitkomsten scenario’s 
 

 
 

Bedragen* € 1 miljoen
Benodigde Saneringsbijdrage bij

Scenario's saneringsbijdrage tegenvallersscenario
Kasstroomscenario Bandbreedte 275-360

Puzzelmodel 525 729
Scenario zelfstandig voortbestaan inclusief noodzakelijk 
DAEB en na 10 jaar borgbaar (3c)

531

Correctie tijdswaarde saneringsbedrag volgens opgave WSG -18,7
512,3 512,3

Effect meer saneringssteun zoals berekend voor basisscenario * 118

Effect meer saneringssteun bij 1% rentedaling 106
736,3

Scenario zelfstandig voortbestaan beperkt noodzakelijk 
DAEB en na 10 jaar borgbaar (1c)

504

Correctie tijdswaarde saneringsbedrag volgens opgave WSG -18,7
485,3 485,3

Effect meer saneringssteun zoals berekend voor basisscenario * 118

Effect meer saneringssteun bij 1% rentedaling 106
709,3

* Het is de vraag of het tegenvallersscenario zo overgenomen kan worden van het basisscenario omdat de scenario's 3c en 1c onder 
andere niet uitgaan van verkopen. Terwijl in het tegenvallersscenario een afslag wordt gedaan op noodzakelijk DAEB vanwege 
verkopen.
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Zienswijze WSG 
Hilversum, 15 mei 2018 

! UJEUI 
Hoeder van de borg 

Ministerie van Binnenlandse Zakeri en Koninkrijksrelaties 
de heer' 

Postbus 20011 
2500 EA DEN HAAG 

Geachte heer 

In de bijlage bij deze brief sturen wij u onze reactie op uw brief van 30 april 2018 waarin u WSW om 
een zienswijze vraagt op de aanvullende informatie die WSG heeft aangeleverd ten behoeve van de 
door WSG ingediende subsidieaanvraag. Wij hechten er aan te benadrukken in welke context WSW 
deze zienswijze geeft. In het vervolg van deze brief schetsen wij die context. 

Uit eerdere brieven van uw ministerie en overleggen die WSW met uw ministerie voerde, blijkt dat u 
overweegt het door WSG gevraagde subsidiebedrag niet volledig toe te kennen. Daarnaast overweegt 
u af te wijken van de minimale noodzakelijke DAEB-voorraad die volgt uit de zienswijzen van 
gemeenten in die zin dat u minder DAEB-bezit aanwijst als 'noodzakelijk'. Voor beide zaken geldt dat 
deze niet tot uiting komen in uw aanvraag tot aanvulling van de subsidieaanvraag in de brief van 
13 april 2018 aan WSG, deze geen onderdeel zijn van de aangepaste subsidieaanvraag van WSG van 
30 april 2018 en u in de brief van 30 april 2018 aan WSW niet vraagt om dit te betrekken bij de 
zienswijze op de aangepaste saneringsaanvraag. Wij hebben daarom in onze zienswijze geen rekening 
gehouden met een mogelijke gedeeltelijke toekenning van de gevraagde saneringssubsidie. Ook gaan 
wij in onze zienswijze daarom niet in op het feit dat u overweegt af te wijken van de door de gemeenten 
aangewezen voorraad noodzakelijke DAEB. 

Tot slot is voor de context van deze zienswijze nog van belang dat er op dit moment slechts een 
concreet uitvoerbaar saneringsscenario op tafel ligt. Mocht er zich tussen nu en 1 juli a.s. een concreet 
uitvoerbaar alternatief scenario aandienen dat gepaard gaat met een lager benodigd bedrag aan 
saneringssubsidie gaan wij er vanuit dat u dit betrekt in uw besluitvorming en alle betrokken partijen in 
de gelegenheid stelt hierover een zienswijze dan wel advies af te geven. 

Voltedige toekenning gevraagde saneringssubsidie 
Wat betreft uw voornemen het gevraagde subsidiebedrag niet volledig toe te kennen hechten wij eraan 
nogmaals te benadrukken dat wij aan het saneringsbesluit nummer 81 van juli 2013 en de daaraan ten 
grondslag liggende documenten het gerechtvaardigd vertrouwen ontlenen dat WSG volledig wordt 
gesaneerd. 

Onderstaand willen we u attenderen op de mogelijke risico's van het niet toekennen van de volledige 
gevraagde saneringssubsidie. 

iVf.afbosofonris Scciolc Womnebouvv 
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Hoeder van de borg 

Zoals eerder aangegeven in onze brief van 9 april 2018 kan WSW slechts meewerken aan een 
oplossing (i) waarbij WSW wordt aangesproken op de dienst der lening1 en (ii) die tevens leidt tot een 
zo laag mogelijk verlies voor WSW. In aanvulling op deze brief willen wij benadrukken dat gedeeltelijke 
toekenning van saneringssubsidie en een gedeeltelijke afwikkeling via WSW als borgingsvoorziening 
met grote juridische onzekerheid is omgeven. 

Op basis van nadere verkenning sluiten wij namelijk niet uit dat een aanspraak op de borg vergezeld 
zal gaan van een aanvraag tot uitstel van betaling en mogelijk een aanvraag tot faillissement door het 
bestuur van WSG. De vraag is namelijk in hoeverre het bestuur van WSG kan meewerken aan een 
oplossing waarbij voorafgaand aan faillissement de activa en een deel van de passiva worden 
overgedragen aan andere toegelaten instellingen. Het is allerminst uit te sluiten dat WSG, zelfs bij 
gedeeltelijke toekenning van de gevraagde saneringssubsidie, alsnog failliet gaat. 

In alle scenario's waarbij bezit vanuit faillissement wordt verkocht voorzien wij de hoogste verliezen. Dit 
omdat de mogelijkheden om het vastgoed optimaal over de tijd uit te winnen zeer beperkt zijn waardoor 
de opbrengst aanzienlijk lager zal uitvallen. Daarnaast vallen huurpenningen vanaf faillissement in de 
boedel en kunnen deze niet meer worden aangewend om de dienst der lening te betalen. Tot slot kan 
de afwikkeling van het faillissement een aanzienlijke periode in beslag nemen waarbij de kosten flink 
oplopen. Hierdoor zal het totale verlies voor de sector - via al dan niet saneringsheffing en op termijn 
ophalen van obligo - het grootst zijn. Dit leidt ons inziens tot de voor de sector meest nadelige variant, 
omdat de sector uiteindelijk voor de verliezen opdraait. Deze tweede orde effecten zijn voor ons 
zwaarwegend en wij adviseren u daarom behoedzaam te zijn met scenario's waarin mogelijk 
faillissement plaatsvindt. 

Met vriendelijke groet, 
Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw 

nv. L.J. van Kalsbeek 
bestuurder Risicomanagement 

Bijlage: 
Brief WSW aan ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake 

saneringsaanvraag WSG daterende 9 april 2018 
Zienswijze WSW op aanvullende informatie subsidieaanvraag WSG daterende 15 mei 2018 

' Onder dienst der lening moeten voornamelijk de reguliere rente- en aflossingsverplichtingen worden verstaan. In 
beginsel is WSW enkel gehouden die beialingsverplichtingen onder de verstrekte borgtochten te voldoen; 
geldgevers kunnen niet per direct bij WSW alle verschuldigde bedragen onder de leningsovereenkomsten opeisen. 
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Ons kenmerk 
Onderwetp Uw brief van 22 maart 2018 over saneringsaanvraag 

WSG 
Datum Hilversum, 9 april 2018 

Ministerie van Binnenlandse 2aken en Koninkrijksrelaties 
mevrouw drs. K.H. Ollengren 
Postbus 20011 
2500 EA DEN HAAG 

Geachte mevrouw Ollengren, 

Per brief van 22 maart jl. verzocht u WSW als borger (hierna WSW) u te informeren over zijn 
voorkeursscenario bij de saneringsaanvraag van WSG. Hierbij vraagt u rekening te houden met de door 
u in uw brief genoemde noodzakelijk geachte DAEB-woningen in de gemeente Geertruidenberg en het 
zorgvastgoed in de gemeenten Loon op Zand, Halderberge, Drimmelen en Moerdijk. 

Het puzzelscenario 
In een eerder stadium kwam het puzzelscenario uitgebreid aan de orde. In het puzzelscenario nemen 
regionale toegelaten instellingen het bezit en een deel van de leningportefeuille van WSG over. Alle 
door de gemeenten aangemerkte noodzakelijke DAEB-werkzaamheden van WSG worden in dit 
scenario door de regiocorporaties gecontinueerd. Er wordt in dit scenario dan ook meer dan de door u 
in uw brief bestempelde noodzakelijke DAEB-activiteiten gecontinueerd. 

In de zienswijze van WSW op de saneringsaanvraag van WSG d.d. 16 februari jl. gaf WSW aan positief 
te staan tegenover het zogenoemde puzzelscenario. In uw brief vraagt u of dit nog steeds het 
voorkeursscenario van WSW is. Relevant in dit kader is de context waarin WSW deze zienswijze gaf. 
WSW stelt voorop dat hij op basis van eerdere besluitvorming in de sanering van WSG en de 
documenten die daaraan ten grondslag liggen, een gerechtvaardigd vertrouwen ontleent dat WSG 
volledig wordt gesaneerd. Hierover informeerde WSW uw ministerie eerder. De zienswijze van WSW is 
hier dan ook op gebaseerd en op de voorwaarden die van toepassing zijn bij sanering. Onder deze 
omstandigheden blijft onze eerdere zienswijze ongewijzigd en is het puzzelscenario bij een besluit tot 
toekenning van volledige saneringssteun nog steeds het voorkeursscenario van WSW. De in uw brief 
opgenomen beperking van de door gemeenten aangegeven noodzakelijke DAEB-activiteiten doet hier 
niet aan af. 

Geen saneringssteun 
In uw brief verzoekt u mij tevens om u te informeren wat het voorkeursscenario van WSW is indien u 
besluit aan WSG geen saneringssubsidie te verlenen. WSG zal dan op den duur niet meer aan haar 
betalingsverplichtingen voortvloeiend uit de leningovereenkomsten kunnen voldoen. Indien dit zich 
voordoet zal WSW door geldgevers worden aangesproken voor de dienst der lening (kortgezegd de 
reguliere rente- en aflossingsverplichtingen). Hiermee kornt faillissement van WSG eerder in beeld. Een 
faillissement van WSG beperkt de mogelijkheden om veriiezen te minimaliseren. 

Wanneer WSW wordt aangesproken door geldgevers voor de dienst der lening zijn de statuten van 
WSW, de achtervangovereenkomst tussen WSW enerzijds en de Staat en gemeenten anderzijds en 
het Reglement van Deelneming van WSW bepalend voor de wijze waarop WSW kan handelen 

Wi-fci'bcipfoMde Sacibki V/Gmnobc-uv' 
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WSW zal in deze siluatie alles in het werk stellen om de activa van WSG, binnen de (wettelijke) kaders, 
maximaal uit te winnen. Dit om de verliezen van WSW le minimaliseren. Verkoop aan marktpartijen of 
exploitatie onder marktconforme voorwaarden ligt in veel gevallen voor de hand. Indien u besluit geen 
saneringssubsidie toe te kennen voor het continueren van de door u aangemerkte noodzakelijke DAEB-
werkzaamheden, is de instandhouding hiervan niet aan de orde. WSW verwacht in een dergelijk geval 
dan ook dat hiermee ook de status van toegelaten instelling op WSG niet langer van toepassing is. 
Voor WSW staat verliesminlmalisatie voorop. 

Mogelijk alternatief 
Zoals bovenstaand aangegeven gaat de voorkeur van WSW nog steeds uit naar realisatie van het 
puzzelmodel met toekenning van volledige saneringssteun. In uw brief geeft u echter aan te overwegen 
saneringssteun te verlenen voor de in uw brief aangemerkte noodzakelijke DAEB indien deze 
activiteiten overgaan naar een toegelaten instelling en een duurzame oplossing voor de overige 
financiele tekorten wordt gevonden. WSW veronderstelt dat u daarmee een gedeeltelijke sanering 
impliceert. 

Ook in geval van een gedeeltelijke sanering staat voorop dat WSW in een dergelijk scenario een rol 
heeft wanneer er sprake is van een aanspraak op de dienst der lening. Tevens geldt ook hier dat WSW 
verliesminimalisatie nastreeft. Hieruit volgt dat, gegeven het behoud van de noodzakelijk DAEB-
werkzaamheden met saneringssteun, de rest van WSG moet worden afgesplitst om deze vervolgens 
maximaal uit te winnen. Dit betekent dat het bezit in dat geval juridisch zou kunnen worden gesplitst 
waarbij een evenredige toedeling van de leningen plaatsvindt. Daarbij kunnen de door u aangemerkte 
noodzakelijke DAEB-werkzaamheden door middel van saneringssteun door een toegelaten instelling 
worden gecontinueerd. Deze toegelaten instelling kan dan ofwel zelfstandig doorgaan of fuseren. De 
overblijvende activa en leningen zouden dan in een niet toegelaten instelling achterblijven. 

Samenvattend is het voorkeursscenario voor WSW het scenario waarin WSW zijn kosten minimaliseert. 
Uw uiteindelijke besluit over de hoogte van de saneringssubsidie en de wijze van afwikkeling zijn hierin 
doorslaggevend. Graag wijs ik erop dat uw besluit effect kan hebben op de liquiditeit, solvabiliteit en 
rating van WSW. Het eventueel moeten innen van obligo kan tevens effect hebben op de corporaties 
die het obligo betalen 

Met vriendelijke groet, 
Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw 

R. Rotscheid 
bestuursvoorzitter 

Wa&fbojyforfdi: Sotiak ^woningbouw 
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Zienswijze WSG naar aanleiding van aanvullende informatie 
Hilversum, 15 mei 2018 

Hoeder van de borg 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
de heer1 

Postbus 20011 
2500 EA DEN HAAG 

Geachte heer 

Op 26 november 2017 diende Stichting WSG ('WSG') een aanvullende subsidieaanvraag in bij WSW 
als gemandateerd saneerder. Per brief d.d. 28 november 2017 verzocht de (gemandateerd) saneerder 
WSW als borgingsvoorziening ('WSW') een zienswijze te geven op deze aanvullende 
subsidieaanvraag. Vooruitlopend op de definitieve zienswijze (daterende 16 februari 2018) gaf WSW op 
17 januari 2018 een voorlopige positieve zienswijze. Beide zienswijzen zijn bijgevoegd als bijlage bij 
deze brief. 

Op 30 april jl. ontving u van WSG een aanvulling op de ingediende subsidieaanvraag. Naar aanleiding 
van deze aanvulling verzocht u WSW, eveneens op 30 april jl., aan te geven of de additionele 
informatie zoals door WSG aangeleverd leidt tot een aanvulling dan wel een bijstelling van de eerdere 
zienswijze van WSW. Op dit verzoek gaan wij in deze brief in. 

Zoals reeds aangegeven in de aanbiedingsbrief bij deze zienswijze en eerdere correspondentie merken 
wij nogmaals op dat wij aan het saneringsbesluit nummer 81 van juli 2013 en de daaraan ten grondslag 
liggende documenten het gerechtvaardigd vertrouwen ontlenen dat WSG volledig wordt gesaneerd. In 
onze zienswijze gaan wij dan ook uit van toekenning van de volledige saneringssubsidie zoals deze 
door WSG is aangevraagd. 

Eerdere zienswijzen 
In de door WSW eerder uitgebrachte zienswijze d.d. 16 februari 2018 gaf WSW aan dat het doel van de 
aanvullende subsidieaanvraag is te komen tot een structurele oplossing voor de problematiek van 
WSG. De daarbij door de (gemandateerd) saneerder gestelde voorwaarden zijn, dat de oplossing in 
overeenstemming is met (i) de wet- en regelgeving ten aanzien van sanering en (ii) de daarbij gestelde 
eisen ten aanzien van de minimaal noodzakelijke DAEB-voorraad. Daarnaast dient de oplossing te 
leiden tot de laagst mogelijke kosten voor de sector. 

De voorliggende oplossing via het puzzelmodel voldoet aan dit doel en de door de saneerder gestelde 
randvoorwaarden om de volgende redenen: 

Het puzzelmodel is door concrete biedingen onderbouwd en derhalve uitvoerbaar. 

Alle activiteiten van WSG worden ondergebracht bij andere corporaties waarmee het 
puzzelmodel een definitieve oplossing voor de problematiek is. 

De prijs is concurrerend met het scenario waarin al het bezit aan de markt wordt verkocht zonder 
rekening te houden met het behoud van noodzakelijk DAEB. 

Het restrisico van het puzzelmodel is ten opzichte van alternatieve scenario's laag, hetgeen blijkt 
uit het feit dat het puzzelmodel tot het minst ongunstige tegenvallersscenario leidt. 
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De minimaal noodzakelijke DAEB-voorraad blijft behouden voor de sector. 
De oplossing kan op korte termijn worden geeffectueerd. 

Op basis hiervan adviseerden wij de saneerder om de volledig gevraagde saneringssubsidie te 
verlenen ter uitvoering van het destijds gepresenteerde puzzelmodel. 

Aanvulling subsidieaanvraag 
Aanleiding voor de aanvulling op de subsidieaanvraag door WSG d.d. 30 april jl. zijn de zienswijze van 
de Autoriieit woningcorporaties (Aw') en het advies van de Aedes adviescommissie op de aanvullende 
subsidieaanvraag van WSG van november 2017. In deze zienswijze en dit advies zijn opmerkingen 
gemaakt die met name zien op de vraag of de omvang van de gevraagde subsidie proportioneel is ten 
opzichte van de problematiek die er mee wordt opgelost. 

Mede naar aanleiding van deze opmerkingen is door de saneerder onderzoek gedaan naar 
mogelijkheden om de benodigde saneringssubsidie te beperken Dit heeft geresulteerd in twee 
doorrekeningen waarbij de hierboven genoemde randvoorwaarden gedeeltelijk los gelaten zijn. Zo 
wordt (in afwijking van artikel 111 lid 5 Btiv) in beide doorrekeningen een langere saneringsperiode 
gehanteerd en worden volkshuisvestelijke aspecten, waaronder het behoud van alle door de 
gemeenten aangemerkte noodzakelijke DAEB-eenheden, deels losgelaten. 

In de eerste doorrekening blijft WSG als zelfstandige corporate voortbestaan en de saneringsperiode 
wordt verlengd tot 2027 waarna WSG aan het einde van deze periode voldoet aan de WSW-ratio's. 
Daarnaast is er een tweede doorrekening gemaakt waarbij de kasstromen van WSG volledig worden 
ingezet ten behoeve van de verplichtingen uit de leningen tot 2049, waarbij vastgesteld wordt dat WSG 
tijdens en na deze periode niet voldoet aan de WSW-ratio's. 

Analyse aanvullende doorrekeningen 
Eerste doorrekening: Verlenginq van de saneringsperiode tot 2027 
Dit scenario gaat uit van een zelfstandig voortbestaan van WSG, waarbij een langere periode van 
herstel wordt gehanteerd om tot een borgbare corporatie te komen. Een deel van de door de 
gemeenten aangemerkte noodzakelijke DAEB-werkzaamheden wordt in dit scenario niet voortgezet. Dit 
levert in het basisscenario van WSG een tekort op van € 531 miljoen, hetgeen lager is dan het 
zelfstandig voortbestaan uit de oorspronkelijke aanvullende subsidieaanvraag uit november 2017. Het 
voordeel is verklaarbaar vanuit een langere periode waarin WSG niet volkshuisvestelijk kan presteren, 
maar haar kasstromen maximaal in blijft zetten ter dekking van aflossingen en renteverplichtingen. 

Wij zien in dit scenario een hoger risico, hetgeen inherent is aan de langere herstelperiode waarin WSG 
gevoelig blijft voor externe ontwikkelingen. Met name vanwege het hogere risicoprofiel met de daarbij 
mogelijke tegenvallers, alsook vanwege de beperkte volkshuisvestelijke prestaties van WSG en een 
beperkte(re) voortzetting van noodzakelijke DAEB-werkzaamheden, leidt het alternatieve scenario met 
een langere saneringsperiode voor WSW niet tot een ander voorkeursscenario binnen de totale 
subsidieaanvraag. 
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Tweede doorrekeninq: Lanqjariq instandhouding zonder herstel 
Deze doorrekening geeft inzicht in het tekort aan kasstromen dat ontstaat vanuit een exploitatie waarbij 
het vastgoed louter in stand wordt gehouden en er geen volkshuisvestelijke prestaties worden geleverd, 
anders dan het doorexploiteren van 960 noodzakelijk DAEB-eenheden in de gemeente 
Geertruidenberg binnen de geldende wet- en regelgeving. Bij deze doorrekening, die niet beoogt tot 
een zelfstandige en levensvatbare corporatie te komen, baseert de saneerder zich op de 
meerjarenbegroting van WSG, waarbij WSG gedurende de periode tot 2049 zich maximaal inspant om 
met de beschikbare kasstromen rente en aflossingen te betalen. 

In deze situatie, waarin WSG niet zelfstandig borgbaar is, ontstaat een cumulatief kasstroomtekort van 
€ 308 miljoen. Dit is exclusief de bandbreedte van risico's die er zijn vanuit economische ontwikkelingen 
en marktrisico's, alsook de mogelijke impact van politieke risico's en verandering in wetgeving, 
bijvoorbeeld ten aanzien van verduurzaming op de langere termijn. Ook is de gepresenteerde 
doorrekening geen uitgewerkt scenario, maar betreft het slechts een technische en theoretische 
doorrekening. 

Deze variant heeft in de context van de sanering van WSG niet onze voorkeur. De doorrekening 
resulteert niet in een duurzame en/of concrete oplossing. Artikel 111 lid 4 Btiv stelt immers dat het 
saneringsplan tot doel moet hebben dat de saneringscorporatie na afloop van de sanering de financiele 
middelen aan kan trekken om de betrokken werkzaamheden die behoren tot de diensten van algemeen 
economisch belang te kunnen verrichten of voortzetten. Hier wordt in deze doorrekening niet aan 
voldaan. WSG zal aan het einde van de periode niet borgbaar zijn en ook wordt een deel van de door 
gemeenten aangemerkte noodzakelijke DAEB-werkzaamheden van WSG niet voortgezet. Tot slot is er 
sprake van een relatief hoge onzekerheid in het risicoprofiel van de kasstromen. 

Conclusie 
Beide aanvullende doorrekeningen leiden voor WSW in het kader van de sanering van WSG niet tot 
een wijziging van onze zienswijze van 16 februari jl. 

Met vriendelijke groet, 
Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw 

mr. Cj. van Kalsbeek 
bestuurder Risicomanagement 

Bijlagen: 
Voorlopige zienswijze WSW op aanvullende subsidieaanvraag WSG daterende 17 januari 2018 
Definitieve zienswijze WSW op aanvullende subsidieaanvraag WSG daterende 16 februari 2018 

Wber borgionti< Social* WoningI.c.uy. 
Postbus 1964! 1200 BZ Hilversum . Marathon 6 j 1213 PK Hilversum, t + 31 35 528 64 00 : info@wsw.nl www.wsw.nl 
NL81 INGB 0697 3322 41/INGBNL2A ; NL95 BNGH 0285 0345 02/BNGHNL2G . Handelsregisternummer 41180946 



Ons kenmeik 
Onderwcrp Zienswijze saneringsaanvraag WSG Hoedei van de borg 
Contactpersoon 
Datum 17 januari 2018 

WSW t.a.v. saneerder 
drs. E. Wiiders 
Postbus 1964 
1200 BZ HILVERSUM 

Geachte heer Wiiders, 

U heeft ons d.d. 28 november 2017 verzocht om een zienswijze te geven bij de saneringsaanvraag van 
WSG. Wij hebben dit verzoek in behandeling. In de afgelopen weken hebben diverse gesprekken 
plaatsgevonden met onder andere WSG, de overnemende corporaties, twee corporaties die in 
zorgvastgoed gespecialiseerd zijn en Aedes waarvan de uitkomsten voor onze zienswijze relevant zijn. 

Op dit moment lopen nog gesprekken over de uitwerking van een earn-out-regeling in aanvulling op de 
bieding door voornoemde corporaties. Door deze earn-out-regeling moet de marktconformiteit van het 
puzzelmodel worden gewaarborgd. 

Vooruitlopend op de definitieve zienswijze melden wij u dat wij voornemens zijn een positieve 
zienswijze af te geven bij de saneringsaanvraag met daarin de voorkeur voor het scenario met het 
puzzelmodel inclusief de earn-out-regeling. Wij achten de oplossing via het puzzelmodel de beste 
oplossing omdat deze oplossing de minste risico's bevat op verdere tegenvallers, marktconform is, een 
duurzame oplossing voor de problematiek van WSG is en het noodzakelijk DAEB voor de sector 
behouden blijft. 

Gedurende de komende weken houden wij u op de hoogte van de voortgang om tot de definitieve 
zienswijze te komen. 

Met vriendelijke groet, 
Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw 
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WSW t.a.v. saneerder 
t.a.v. de heer drs. E. Wilders 
Postbus 1964 
1200 B2 HILVERSUM 

Geachte heer Wilders, 

WSG heeft op 25 november 2017 haar aanvuilende saneringsaanvraag bij WSW als saneerder ingediend. 
U heeft aan ons gevraagd een zienswijze te geven bij deze aanvraag in uw brief van 28 november 2017. 
In deze brief treft u onze zienswijze aan met onze overwegingen daarbij vanuit onze visie als borger. De 
specifieke punten die u ons meegaf in uw verzoek maken onderdeel uit van dit schrijven. Voor het overzicht 
hebben wij deze ook in de tabel in de bijlage toegelicht. 

Doel van de aanvuilende subsidieaanvraag en conclusie 
Het doel van de aanvuilende subsidieaanvraag is te komen tot een structurele oplossing voor de 
problematiek van WSG. De daarbij door de saneerder gestelde voorwaarden zijn dat de oplossing in 
overeenstemming is met de wet- en regelgeving ten aanzien van sanering en de daarbij gestelde eisen ten 
aanzien van de minimaal noodzakelijke DAEB-voorraad. Daarnaast dient de oplossing te leiden tot de laagst 
mogelijke kosten voor de sector. 

De voorliggende oplossing via het puzzelmodel voldoet aan het doel en de door de saneerder gestelde 
randvoorwaarden om de volgende redenen: 

Het puzzelmodel is door concrete biedingen onderbouwd en derhalve uitvoerbaar. 
Alle activiteiten van WSG worden ondergebracht bij andere corporaties waarmee het puzzelmodel 
een definitieve oplossing is. 
De prijs is concurrerend met het scenario waarin al het bezit aan de markt wordt verkocht zonder 
rekening te houden met het behoud van noodzakelijk DAEB. 
Het restrisico van het puzzelmodel is ten opzichte van alternatieve scenario's laag, hetgeen blijkt uit 
hetfeit dat het puzzelmodel tot het minst ongunstige tegenvallersscenario leidt. 
De minimaal noodzakelijke DAEB-voorraad blijft behouden voor de sector. 
De oplossing kan op korte termijn worden geeffectueerd. 

Op basis hiervan adviseren wij de saneerder om de sanering uit te voeren conform het puzzelmodel, 
vanwege de gestelde randvoorwaarden. 

De keuze voor het puzzelmodel is tot stand gekomen na inventarisatie van en onderzoek naar alle mogelijke 
alternatieven. Alle andere alternatieven waarbij rekening wordt gehouden met minimaal noodzakelijk DAEB 
leiden tot een hogere saneringsbijdrage en/of tot grotere restrisico's. 
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Hierna geven wij eerst een evaluatie van de eerste vijf jaar van de saneringsperiode. Daarna schetsen wij 
kort een beeld van de financiele stand van zaken bij WSG op dit moment. In de volgende paragrafen geven 
wij een toelichting op de onderzochte alternatieve scenario's en de redenen waarom deze scenario's minder 
aantrekkelijk zijn dan het puzzelmodel. Vervolgens gaan wij in op het proces dat tot het voorkeursscenario 
heeft geleid, leggen wij het puzzelmodel als het voorkeursscenario uit en geven wij de overwegingen weer 
die tot deze keuze hebben geleid. 

I. Evaluatie saneringsperiode 2013 - 2017 
De saneringsperiode start in juli 2013 op basis van het toen genomen saneringsbesluit en het daarbij 
horende saneringsplan. Hierbij werd fusie van WSG met een andere corporate op dat moment niet haalbaar 
geacht. In het saneringsbesluit is ervoor gekozen de saneringsperiode van maximaal 10 jaar in twee delen te 
knippen. In de eerste periode van vijf jaar moest het bestuur van WSG organisatorisch en administratief orde 
op zaken stellen, in kaart brengen wat de risico's van met name het zorgbezit waren, niet tot de kemtaak 
behorende en exotisch bezit verkopen en onderzoeken of fusie na vijf jaar wel mogelijk was. Het doel van 
sanering uit het saneringsplan was dat WSG na vijf jaar een eigen vermogen zou hebben van 10% van de 
huur, waardoor fusie met een andere corporatie mogelijk zou moeten zijn. Mocht dit niet het geval zijn, dan 
zou WSG zodanig worden gesaneerd dat zij na 10 jaar (medio 2023) weer aan de alsdan geldende WSW-
ratio's zou voldoen. 

In de uitvoeringsovereenkomst is vastgelegd dat de grondposities worden afgestoten, koopwoningen en 
niet-DAEB vastgoed (anders dan woningen) worden verkocht, huren tot 90% van de maximaal redelijke huur 
worden gebracht, tot 30 woningen buiten Geertruidenberg op jaarbasis vanuit de DAEB-voorraad tegen 
leegwaarde worden uitgepond, waarbij WSG Geertruidenberg als kernwerkgebied had aangewezen en 
uitponding van de niet-DAEB wooneenheden. Bij alle uitponding wordt de leegwaarde gehanteerd. Het 
zorgbezit wordt niet verkocht. 

Periode iuli 2013 - iuli 2015 
In de eerste twee jaar van de saneringsperiode was de saneringstaak ondergebracht bij het CFV. WSW 
volgde WSG in die periode samen met het CFV via periodieke rapportages en monitoringsoverleggen. In 
deze overleggen bespraken we samen met het CFV met het bestuur van WSG de vorderingen in relatie tot 
het saneringsplan, de onderwerpen die van invloed waren op het risicoprofiel, de kwaliteit van de interne 
organisatie en de invloed van externe ontwikkelingen waaronder de Woningwet en het scheiden van wonen 
en zorg. 

Op 29 oktober 2014 bracht WSG haar eerste realisatierapport uit aan de toenmalige saneerder CFV over de 
resultaten uit het eerste jaar van het saneringsplan. In feite is dit de eerste formele rode vlag die WSG hees. 
WSG gaat hierbij vooral in op de resultaten van de saneringsmaatregelen, de prognose en de 
saneringsstrategie. Rode draad hierbij is dat WSG geen meevallers kan melden anders dan timing-effecten 
maar wel aanzienlijke tegenvallers bericht, Deze hangen vooral samen met niet realiseerbare (lage) 
uitgavenniveaus voor onderhoud en in mindere mate bedrijfsvoering en hebben sterke invloed op de 
terugverdiencapaciteit (bedrijfswaarde). Daarnaast signaleert WSG op basis van een toegenomen inzicht in 
de zorgcontracten een voor het zorgvastgoed hoger dan ingeschat risicoprofiel. WSG blijkt veel zogenaamde 
"All-in" huurcontracten met zorgpartijen te hebben afgesloten. Naast de verantwoordelijkheid voor de 
instandhouding van het zorggebouw, de aanwezige faciliteiten en de energievoorziening draagt WSG in deze 
overeenkomsten ook andere, niet gebruikelijke risico's, zoals het risico van onderbezetting / leegstand. 
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Daarmee liggen de risico's van de zorgexploitatie voor een belangrijk deel bij WSG. In de afspraken met 
hurende instellingen is hier weliswaar een goede huur voor afgesproken, maar de risico's zijn navenant. 
Daarbij komt dat de meeste huurcontracten eenzijdig door de huurder zijn op te zeggen. De hoge 
huurniveaus zijn in de meerjarenbegroting tot in lengte van jaren ingerekend, de risico's zijn niet 
gekwantificeerd. 

Reeds in deze eerste twee jaren van het saneringsplan werd door toegenomen inzicht en de invloed van 
exteme ontwikkelingen duidelijk dat WSG steeds verder achterop raakte bij het saneringsplan en dat het 
risicoprofiel in het saneringsplan te laag was ingeschat. De verdiencapaciteit van WSG bleek kleiner dan 
begroot en de saneringsmaatregelen waren zodanig scherp gesteld dat geen enkele tegenvaller kon worden 
gecompenseerd. 

Periode juli 2015 • heden 

Nadat in juli 2015 de saneringstaak aan WSW werd gemandateerd, voerde de borger in opdracht van de 
saneerder medio 2015 een zogenaamde 0-meting uit om vast te stellen waar WSG op dat moment precies 
stond. De belangrijkste constateringen waren dat de vastgoedexploitatie niet sluitend te krijgen was, het 
zorgbezit een hoog risicoprofiel had dat niet als zodanig in de begroting was meegenomen, en de interne 
organisatie zeer afhankelijk was van enkele personen, dus kwetsbaar was. Het bedrag aan overfinanciering, 
dat in 2013 al berekend was, was nog groter geworden. Daarbij constateerden we ook dat het werkgebied 
van WSG door de verspreide ligging van het bezit bij geen enkele andere corporate in de regio paste. Dit 
leidde bij ons tot de conclusie dat een structurele oplossing voor WSG niet te realiseren zou zijn zonder een 
grote aanvullende saneringsbijdrage en dat fusie met e6n corporatie niet voor de hand lag. Door de 
kwetsbaarheid van de organisatie en de steeds kleinere maar niet minder complex wordende portefeuille van 
WSG, leek ook een zelfstandig voortbestaan van WSG geen stabiele structurele oplossing. De uitkomsten 
hebben wij met WSG gedeeld. 

Gevolg gevend aan het saneringsbesluit startte het bestuur van WSG eind 2015 inventariserende 
gesprekken met collega's in de buurt om fusiemogelijkheden te verkennen. Inderdaad bleek geen enkele 
corporatie ge'interesseerd in WSG als geheel. Wei bleken diverse bestuurders bereid een deel van het bezit 
over te nemen. Naar aanleiding van deze bevindingen en onze conclusie dat er een structurele oplossing 
moest komen, hebben wij het bestuur van WSG de opdracht gegeven alle mogelijke scenario's te verkennen. 
Naar aanleiding van de uitkomsten van de verkennende gesprekken is ook een scenario waarbij WSG zou 
worden opgesplitst uitgewerkt, waarna de onderdelen zouden fuseren met de corporaties waarbij het 
onderdeel het beste paste. 

II. Financiele stand van zaken: verslechtering financiele positie gedurende saneringsperiode 
Zoals hierboven beschreven is de doelstelling om na vijf jaar tot een positief eigen vermogen van 10% van de 
huur te komen niet gehaald. WSG eindigde 2016 (de meest recente jaarcijfers) met een negatief eigen 
vermogen van € 274,1 miljoen. In plaats van een geleidelijk herstel is gedurende de saneringsperiode 
jaarlijks een verslechtering van het vermogen zichtbaar. Door de tegenvallers, de limitering in de Woningwet 
om huren te verhogen, de verhuurderheffing en het voortschrijdende inzicht in de risico's van de 
zorgcomplexen is de in 2013 toegekende steun van € 118 miljoen onvoldoende geweest om WSG het 
beoogde eigen vermogen van 10% geven per medio 2018. WSG maakt jaarlijks verlies, waarbij het overgrote 
deel van de inkomsten aan alleen al de rentelasten opgaat. 
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Door dit forse renlebeslag is de totale exploitatie structureel negatief. Toegekende steun leidde er daardoor 
niet toe dai WSG zelfstandig afloscapaciteit kon genereren. Daamaast heeft de gehoopte rentestijging, die 
nodig zou zijn om de overfinanciering goedkoper te kunnen afwikkelen, zich niet voorgedaan. Sterker nog, de 
rente is sinds 2013 gedaald, waardoor de marktwaarde van de leningen ultimo 2016 € 405 miljoen boven de 
nominate waarde lag. Samen met het negatieve eigen vermogen impliceert dit dat ultimo 2016 een 
saneringsbijdrage van € 679,1 miljoen nodig zou zijn geweest om WSG op een georganiseerde manier af te 
wikkelen. 

Op bladzijde 23 van de aanvullende subsidieaanvraag licht WSG het verloop van het tekort toe. Uit dit 
overzicht blijkt dat er ook in 2013 rekening mee was gehouden dat de toegekende saneringsbijdrage volstrekt 
onvoldoende zou zijn om WSG op een georganiseerde manier af te wikkelen. De inschatting die toen 
gemaakt is, was dat hiervoor een bedrag van € 434 miljoen minimaal nodig zou zijn. 

III. Verkenning scenario's 
Na de verkenningsfase in 2016 bleven er drie mogelijke scenario's1 over die WSG ten behoeve van haar 
saneringsaanvraag verder heeft uitgewerkt, te weten: 

1. Zelfstandig doorgaan. 
2. Verkoop al het bezit aan derden, met behoud van noodzakelijk DAEB voor de sector 

(beleggersscenario met behoud van DAEB). 
3. Opsplitsen WSG en fusie onderdelen met collegacorporaties (puzzelmodel). 

Naast de scenario's vanuit de saneringsaanvraag heeft WSG als referentie ook nog een aantal andere 
varianten verkend, te weten: verkoop van al haar bezit aan marktpartijen (beleggersscenario zonder rekening 
te houden met behoud noodzakelijk DAEB) en faillissement. Dit laatste scenario levert geen meerwaarde op 
boven het beleggersscenario zonder behoud noodzakelijk DAEB. Een geordende verkoop van het bezit zal 
meer opleveren dan een faillissement. Het faillissementsscenario is daarom niet verder uitgewerkt I 
doorgerekend. Wij verwijzen hierbij naar hetgeen WSG in haar aanvullende saneringsaanvraag op bladzijde 
45/46 heeft opgenomen. Het beleggersscenario zonder rekening te houden met behoud noodzakelijke DAEB 
voldoet niet aan de wettelijke vereisten voor het verstrekken van saneringssubsidie (saneringssubsidie moet 
gericht zijn op het voorzetten van de noodzakelijke DAEB-activiteiten). 

WSG heeft voor elk van de aangeleverde varianten een basis- en een tegenvallersscenario uitgewerkt. 
Het tegenvallersscenario (worst-case) is een scenario waarin zoveel mogelijk gei'dentificeerde en 
kwantificeerbare risico's zijn ingerekend. 

1. Zelfstandig doorgaan 
In deze variant heeft WSG doorgerekend welke aanvullende saneringsbijdrage nodig is om WSG per medio 
2023 (einde saneringsperiode) weer zelfstandig borgbaar te laten zijn. In dit scenario wordt al het nog 
aanwezige niet-DAEB bezit geleidelijk aan verkocht. Het noodzakelijk DAEB bezit van WSG in 
Geertruidenberg vormt de kern van WSG als corporatie. In dit mode) moet WSG zich als een reguliere 
corporatie gedragen, met investeringen die nodig zijn om het bezit in stand te houden en moet WSG na de 
saneringsperiode ook weer aan de WSW-ratio's voldoen. De leningenportefeuille wordt afgebouwd tot een 
hoogte waarvan de verplichtingen uit de kasstromen van WSG kunnen worden voidaan. De overfinanciering 
wordt tegen marktwaarde afgelost. 

1 Binnen de scenario's zijn nog varianten hierop doorgerekend. 
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In de basis lijkl dit scenario in veel opzichten op de activiteiten in het eersle deel van de saneringsperiode, 
waarbij de uitpond opgave is verhoogd tol aan de aantallen die nodig zijn om het minirnaal noodzakelijk 
DAEB in Geertruidenberg te behouden. Het DAEB dat door de gemeenten buiten Geertruidenberg tot 
minirnaal noodzakelijk DAEB is bestempeld, wordt aan andere corporaties verkocht op basis van 
complexgewijze verkopen. Voor de beperking in de huurprijzen is daarbij een afslag ingerekend. Inherent aan 
de wetgeving is de huurgroei beperkt tot de wettelijke ruimte en zijn investeringen opgenomen om het 
kernbezit verhuurbaar te houden. 

2. Beleaaersscenario met behoud van DAEB 
In het beleggersscenario hanteert WSG het uitgangspunt dat het niet noodzakelijk DAEB-deel van het bezit 
aan de hoogste bieder(s) in de markt wordt verkocht. Het noodzakelijk DAEB moet in de sector blijven en 
wordt derhalve aan een toegelaten instelling verkocht. Voor de ingerekende verkoopprijs gebruikt WSG de 
jaarrekening waarbij voor het zorgvastgoed de marktwaardetaxatie van gehanteerd. Met de 
verkoopopbrengst worden de leningen zoveel mogelijk afgelost. Voor de aflossing van de resterende 
leningen en de kosten om de organisatie te ontbinden, is een saneringsbijdrage nodig. De leningen worden 
tegen marktwaarde afgelost. 

3. Puzzelmodel 
Uit de verkennende gesprekken die WSG met de regiocorporaties heeft gevoerd, bleek dat een scenario 
waarbij het bezit van WSG zou worden opgesplitst in logische onderdelen met daaraan hangende leningen 
("puzzelstuk"), in principe positief zou worden bekeken door de collega's. De voordelen van een dergelijk 
scenario zouden zijn: geen risico met onverkoopbare onderdelen te blijven zitten (totaaloplossing), 
implementatie ineens, afkoop kleiner bedrag aan leningen nodig (gunstiger tegenvallersscenario door kleiner 
effect bij verdere rentedaling), DAEB blijft behouden voor sector, beperkte hoeveelheid restrisico's. Het 
uitgangspunt was: de overnemende corporaties nemen een puzzelstuk over dat in principe 
kasstroomneutraal is. Dit betekent dat de inkomende kasstromen uit het bezit en de uitgaande kasstromen uit 
de leningen (rente en aflossing) zoveel mogelijk gelijk moeten zijn. 

De eerste berekeningen gaven aan dat dit scenario tot de laagste saneringsbijdrage zou leiden. Dit is door 
WSW en de Autoriteit woningcorporaties (Aw) bevestigd. 

WSG heeft daarop de gesprekken met de regiocorporaties op basis van het puzzelmodel verder gevoerd. Dit 
heeft uiteindeiijk geresulteerd in intentieovereenkomsten van alle regiocorporaties met een aanvullende 
regeling met de regiocorporaties die zorgvastgoed overnemen, die door alle raden van commissarissen, 
huurdersverenigingen en gemeenten worden gesteund. 

De andere scenario's zijn simultaan aan de onderhandelingen met de regiocorporaties ook verder uitgewerkt. 
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IV. Toelichting op scenario's in aan vullende saneringsaanvraag 

WSG heeft de volgende varianten opgenomen in haar aanvullende saneringsaanvraag. 

Overzicht van de uitkomsten van de verschillende varianten: 
EURmiljoen I • Basis 1 1 Tegen 
Zelfstandig doorgaan (588) (833) 
Beleggersvariant (619) (846) 
Puzzelmodel (incl. aanvullende ofspraken)* (525) (729) 
Beleggersvariant zonder rekening te houden met noodzakelijk DAEB (525) (808) 
*De aanvullende ofspraken worden in deze zienswijze nader toegelicht 

Hierna lichten wij de verschillende scenario's toe. 

a. Zelfstandig doorgaan van WSG 
WSG heeft in de aanvullende saneringsaanvraag het zelfstandig doorgaan als referentiescenario 
opgenomen. Hierbij heeft WSG een basisvariant en een tegenvallersvariant opgenomen. De bandbreedte 
tussen deze scenario's is fors. Dit sluit aan bij de risico's die wij zien als WSG langer blijft bestaan. 
Het vertrekpunt is de huidige organisatie waarbij WSG als reguliere corporate met Geertruidenberg als 
kerngebied opereert, niet-DAEB geleidelijk aan afstoot en moet investeren om het DAEB-bezit in stand te 
houden. 

Afweoinoen 
In de variant zelfstandig doorgaan is een groot verschil zichtbsar tussen het basisscenario en het 
tegenvallersscenario. Het risico op tegenvallers met grote impact is hierbij groot. 
Wij zien in het doorgerekende basisscenario enkele bedreigingen ten aanzien van de haalbaarheid. Dit wordt 
met name veroorzaakt door het feit dat WSG al jaren kostenoverschrijdingen laat zien. In de praktijk zien wij 
een instabiele organisatie met een kleine bezetting, waarbij de kans dat de kosten, die krap zijn ingerekend, 
zullen tegenvallen. 

Verder gaat het scenario uit van huurmaximalisatie tot de liberalisatiegrens van DAEB in haar kerngebied en 
verkoop van het niet noodzakelijk DAEB bezit buiten Geertruidenberg. Zij zal dus het merendeel van het bezit 
afstoten. Wij zien risico in een organisatie die fors moet krimpen en onderwijl bezit moet verkopen. Dit soort 
processen leidt over het algemeen niet tot stabiele organisaties omdat medewerkers niet zeker zijn van hun 
baan en kennis door hoog verloop moeilijk te behouden is. Daarnaast is het slagen ervan ook afhankelijk van 
externe factoren als te realiseren waarden en mutatiegraden in het vastgoed en blijft WSG door haar krappe 
financiele positie gevoelig voor externe ontwikkelingen en zal het door het steeds kleiner wordende apparaat 
ook steeds moeilijker worden om aan alle (administratieve) verplichtingen die samenhangen met wet- en 
regelgeving te voldoen. Na de hiervoor geschetste operationeel lastige weg van krimp tot een kleine 
organisatie ontstaat een corporate die net tot aan de normen wordt gebracht en nog altijd kwetsbaar is. 

Wij hebben de uitgangspunten ten aanzien van het scenario zelfstandig voortbestaan beoordeeld en lichten 
enkele uitgangspunten hierna toe: 

WSG hanteert een huurbeleid waarbij huurklassen worden gerespecieerd voor alleen de 
kernvoorraad in Geertruidenberg. Voor het overige bezit wordt de markthuur ingerekend vanaf het 
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moment waarop mutatie plaatsvindt Alleen bij noodzakelijk DAEB vindt aftopping op de 
liberalisatiegrens plaats. Deze noodzakelijke DAEB buiten Geertruidenberg zal aan andere 
corporaties worden verkocht. Ons oordeel is dat hier het maximaal haalbare wordt ingerekend. 
De ingeschatte uitgavenniveaus van vooral onderhoud en bedrijfskosten achten wij optimistisch. Wij 
hebben onze bedenkingen bij deze uitgangspunten en dit scenario komt ons op deze onderdelen erg 
optimistisch over. 
WSG rekent met een investeringen om gemiddeld label B op het kernbezit te halen. Momenteel is de 
score op labeling matig. Hier ligt hier nog een behoorlijke taak. Daarnaast beantwoordt de 
ingerekende doelstelling niet aan een waarschijnlijk hogere ambitie die op de langere termijn nodig is 
om een energieneutrale voorraad te halen. 
WSG rekent binnen de transitie van de noodzakelijke DAEB-voorraad 1 % renovatie in. Dit zijn 
percentages die door gezonde corporaties worden gehanteerd. Omdat WSG al jaren nauwelijks iets 
aan nieuwbouw of renovatie gedaan heeft, komt het ons niet waarschijnlijk voor dat dit voldoende is 
om het bezit op lange termijn in stand te houden. 
Ten aanzien van de huuropbrengsten uit het zorgvastgoed houdt WSG de totale kasstroom in lijn met 
het huidige huurniveau. In feite indexeert ze de huur en wordt alleen een beperkte afslag van 5% op 
de netto huisvestingscomponent vanuit de zorgbekostiging ingerekend. Wij achten het risico dat deze 
huuropbrengsten niet worden gehaald zeer hoog vanwege de aard van de contracten die WSG heeft 
en de mogelijke ontwikkelingen rond de bekostiging van zorgvastgoed (scheiding van wonen en 
zorg). 
De verkoop van noodzakelijk DAEB buiten Geertruidenberg is ingerekend tegen de marktwaarde in 
verhuurde staat met een afslag van 15%. Deze afslag is gelet op de ingerekende markthuren voor 
deze woningen verklaarbaar. Hier is wellicht een iets hogere opbrengst mogelijk als corporaties 
bereid zijn de marktwaarde in verhuurde staat te betalen. Dit betreft in totaal echter slechts 300 
woningen. 

Al met al zien wij bij de gehanteerde uitgangspunten vooral kansen op tegenvallers in de 
huuropbrengsten van het zorgvastgoed, de onderhoudsuitgaven en de bedrijfskosten. Hier staan slechts 
weinig potentiele meevallers tegenover. Doordat de verkopen over een paar jaar zijn uitgesmeerd, loopt 
WSG daarnaast ook nog een marktrisico en het risico van wetswijzigingen (bekostiging zorgvastgoed). 
WSG lijkt hierin eenzelfde optimisme te hanteren als in het saneringsplan van 2013. 

b, Het bezit wordt verkocht met behoud van mirtimaal noodzakelijk DAEB (beleggersscenario 
met behoud van DAEB) 

In het beleggersscenario wordi al het vastgoed dat niet tot noodzakelijk DAEB wordt gerekend in een 
geordend proces verkocht aan de hoogste bieder in de markt. Het bezit dat wel tot noodzakelijk DAEB is 
bestempeld wordt verkocht aan collegacorporaties. Behoud van noodzakelijk DAEB is immers alleen mogelijk 
als dit bij een Toegelaten Instelling, dus een woningcorporatie, is ondergebracht. 
De ingerekende verkoopprijzen van het zorgvastgoed zijn gebaseerd op de taxatie van i 

Per 31 december 2016 bedroeg de waarde van het vastgoed € 479,4 miljoen. Bij de uitwerking van het 
beleggersscenario heeft WSG dit bedrag verminderd met de verkopen in 2017 en nog enkele afslagen 
genomen die door voortschrijdend inzicht realistisch leken. De totale opbrengst van het vastgoed wordt in het 
basisscenario in geschat op € 470,2 miljoen. In het tegenvallersscenario is rekening gehouden met een 
mogelijk lagere opbrengst voor het zorgvastgoed (meer richting de taxatie van / 

Postbus 1964 1200 BZ Hilversum •• Marathon 6 1213 PK Hitversum t +31 35 528 64 00 \ info@wsw.n! viww.wsw.nl 
NL81 INGB 0697 3322 41/INGBNL2A : NL95 BNGH 0265 0345 02/BNGHNL2G Handelsregistemummer 41180946 



Ont, kenmeik - 1 ' [ j j ̂  Hi 1 
Or.derv.erp Zienswijze WSW borger bij aanvullende saneringsaanvraag WSG Hcedcr vsn de borg 
p^nins una 

Afweainoen 
Het is de vraag of corporaties in de regio die het noodzakelijk DAEB moeten kopen dit zullen willen doen 
tegen de getaxeerde marktwaarde, met name omdat de woningen binnen het beleid voor DAEB moeten 
worden ingezet. De verwachte opbrengsten in het basisscenario liggen lager dan die van het puzzelmodel. 
Het tegenvallersscenario zal mede doordat in dit scenario de gehele leningenportefeuille gevoelig is voor 
rentedaling, aanzienlijk ongunstiger uitvallen dan die van het puzzelscenario omdat bij verkoop geen leningen 
worden overgedragen. 

Bij verkoop zal de prijs afwijken van de waarde en kan de prijs zowel hoger als lager kan zijn. De portefeuille 
bevat ook kleinere objecten die voor beleggers minder interessant zijn. Het verkopen van het vastgoed op de 
markt zal daarnaast tijd kosten. Gedurende die tijd loopt WSG niet alleen een marktrisico maar ook een 
operationeel risico. De huidige organisatie is al in ontbinding, doordat medewerkers er rekening mee houden 
dat WSG gaat sluiten. Het weer op voldoende niveau (tijdelijk) optuigen van de organisatie of onderbrengen 
van activiteiten bij derden en het opzetten van een verkooporganisatie is niet zonder risico's en in ieder geval 
kostbaar. 

V. Uitwerking puzzelmodel 
WSG heeft in haar aanvraag het puzzelmodel als voorkeursscenario aangemerkt. Vanwege het 
voorkeursscenario en onze positieve zienswijze daarop lichten wij dit model op basis van onze analyse 
uitgebreider toe. 

a. Proces 
Voordat WSG met de regiocorporaties om de tafel ging zitten, heeft het bestuur in kaart gebracht hoe de 
puzzelstukken het meest logisch konden worden samengesteld. Hierbij heeft WSG zoveel mogelijk 
aansluiting gezocht bij de werkgebieden van de collega's om de puzzelstukken voor hen zo aantrekkelijk 
mogelijk te maken. 
Ook heeft op voorhand een toets plaatsgevonden op de financiele positie van de overnamekandidaten. 
Tevens is vastgesteld dat de zorgcorporaties zoals geen 
belangstelling hadden om zorgvastgoed van WSG over te nemen. 

Teneinde het proces soepel te laten lopen, heeft het bestuur van WSG een procesmanager aangesteld en 
een financieel, juridisch en fiscaal specialist ingehuurd. De fiscale consequenties van de diverse varianten 
zijn omvangrijk. Dit is in de aanvraag zichtbaar gemaakt door WSG en wordt ondersteund door fiscale 
adviezen van Wij achten dit punt voor alle scenario's zorgvuldig uitgewerkt. 

De geselecteerde corporaties hebben zich vanaf het eerste moment constructief opgesteld om tot een 
oplossing voor WSG te komen. Zij hebben veel tijd gestoken In de gesprekken en de analyse van de 
gegevens die zij in de dataroom aantroffen. Alle partijen hebben uitgebreid due diligence gedaan op hun 
puzzelstuk teneinde tot realistische inschattingen van de kasstromen te komen. Met betrekking tot het 
zorgvastgoed hebben de corporaties nog een eigen taxateur, ingehuurd. Later in het proces zijn door 
Je gemeenten zienswijzen afgegeven op het noodzakelijk DAEB. Hierbij is, conform de Woningwet, aan alle 
gemeenten waar WSG bezit heeft, een zienswijze gevraagd. 
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De visies van de corporaties op de kasstromen uit het bezit zijn vervolgens vergeleken met de visie van WSG 
en verder uitonderhandeld. Hierbij zijn de corporaties en WSG met betrekking tot de kasstromen uit de 
woningen dicht bij elkaar uitgekomen. Door verschil in inzicht op vooral scheiden van wonen en zorg zijn er 
wel uiteenlopende visies gebleven met betrekking tot de risico's in het zorgvastgoed. Dit verschil van inzicht 
is zichtbaar uit de taxaties van (WSG) en , (regiocorporaties). Hierover verder in dit document 
meer. 

Het proces heeft in totaliteit ruim een jaar geduurd voordat de biedingen er lagen en het totaalbod van het 
puzzelmodel met de alternatieve scenario's kon worden vergeleken. 

Uit de vergelijking van de varianten bleek dat het basisscenario van het puzzelmodel voordeliger was dan de 
basisscenario's zelfstandig doorgaan en verkoop van het bezit. Daarnaast liep het verschil nog eens verder 
uiteen bij vergelijking van de tegenvallersscenario's. 
De enige variant waarvan het basisscenario voordeliger was dan de bieding van de regiocorporaties onder 
het puzzelmodel was de variant die niet binnen de sanering past, te weten verkoop van al het bezit aan 
beleggers zonder rekening te houden met beboud van DAEB. 

De saneerder had echter als voorwaarde gesteld dat het puzzelscenario "marktconform" moest zijn Onder 
marktconform verstond de saneerder, dat de saneringsbijdrage in het basisscenario het "gat" in het 
beleggersscenario zonder behoud van DAEB moest benaderen. 
Omdat de oorzaak van het verschil vooral door de verschillende inzichten in de risico's op het zorgvastgoed 
kwam, werd hier de oplossing gezocht. Omdat er nog een groot verschil van inzicht bestond over de risico's 
op het zorgvastgoed heeft de saneerder een derde taxateur, het , gevraagd 
een analyse te doen op de onderbouwing van de taxaties van Deze partij kwam tot het 
oordeel dat op beide inzichten wel wat af te dingen viel en de waarheid waarschijnlijk ergens in het midden 
zou liggen. 
De saneerder heeft de regiocorporaties daarop gevraagd of zij bereid waren het verschil tussen de 
uitkomsten van het puzzelmodel en de beleggersvariant zonder behoud DAEB van € 28 miljoen te 
overbruggen. 
Na consultatie van de landelijk opererende zorgcorporaties hebben de 
regiocorporaties zich gecommitteerd aan de uitwerking van een aanvullende regeling die het gat van € 28 
miljoen overbrugt. Dit commitment achten wij voldoende om het puzzelscenario met de aanvullende regeling 
als "marktconform'' te beschouwen. 

b. Uitleg puzzelmodel en toelichting op overweglngen 
Het uitgangspunt bij het puzzelmodel is dat het vastgoed van WSG over negen corporaties wordt verdeeld 
met een daarbij passend deel van de leningenportefeuille. De transactie vindt plaats op basis van neutrale 
kasstromen. Dit houdt in dat de operationele kasstroom vanuit de vastgoedexploitatie toereikend is voor de 
betaling van rente en aflossing van de over te nemen leningenportefeuille voor de exploitatieduur van de 
complexen. 
Alle deelnemende corporaties in het puzzelmodel hebben een intentieverklaring opgesteld voor de ovemame 
van 'hun" puzzelstukken. De omschrijving van het puzzelstuk en de voorwaarden die zij aan de transactie 
stellen zijn hierin benoemd. WSG en de overnemende corporaties hebben daarbij gekozen voor een (zuivere) 
juridische splitsing (BW boek 2). 
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Bij het puzzelmodel maken wij hierbij de volgende opmerkingen; 

- De overnemende corporaties nemen de acliva over ten behoeve van hun eigen taakuitoefening. Het 
uitgarigspunt is dat de corporaties de kasstromen berekend hebben die zij verwachten te genereren. 
Hierbij hebben zij waar zij dit mogelijk vonden de lijn van WSG gevolgd en waar zij dit noodzakelijk 
vonden op grond van noodzakelijk DAEB of marktinschattingen hun eigen inzicht ingerekend. Door 
aan deze kasstromen leningen te koppelen waarvan de kasstromen zoveel mogelijk gelijk lopen aan 
de inkomende kasstromen is het optimum aan mee te geven leningen benaderd, Het 
tegenvallersscenario in het puzzelmodel wordt door het meegeven van leningen een stuk minder 
gevoelig voor rentedaling dan dat van de andere scenario's. 

- Wij hebben de puzzelstukken van de corporaties beoordeeld en de verschillen tussen de kasstromen 
uit de prognose van WSG en die van de overnemende corporaties geanalyseerd. Uit de analyses 
blijkt dat bijna al het vastgoed na overname in exploitatie van de corporaties blijft en daarmee wordt 
betrokken in de maatschappelijke doelstelling van de corporaties. De uitwerking ervan hebben de 
corporaties gebaseerd op hun eigen visie op het vastgoed en de markt. Door de verschillende 
samengestelde puzzelstukken en de verschillen in markten zijn de benaderingen per puzzelstuk 
anders. Dit leidt tot verschillende verhoudingen tussen marktwaarden van activa en leningen. 

- Wij hebben met alle overnemende corporaties hun onderbouwing van de verschillen ten opzichte van 
het kasstroommodel van WSG besproken. De corporaties hebben daarbij hun afwegingen toegelicht. 
Wij concluderen daarbij dat de overnemende corporaties hun biedingen kunnen onderbouwen en dat 
verschillen uitlegbaar zijn en afslagen in de kasstromen vanuit de visie en risico-inschatting van de 
overnemende corporaties verklaarbaar zijn. Dit heeft ermee te maken dat het vastgoed (conform de 
systematiek van het puzzelmodel) in het kernwerkgebied van alle overnemende corporaties ligt en 
terwijl dit voor WSG alleen voor het bezit in Geertruidenberg geldt. 

- Grote verschillen tussen de kasstromen bij WSG en die van de regiocorporaties zitten vooral in het 
zorgvastgoed. Hierbij speelt de onzekerheid een grote rol die corporaties zien in het voortbestaan 
van de huidige bekostigingsregelingen en middeien die er zijn voor intramurale zorg. Deze 
opbrengstenstroom schatten zij als groot risico in omdat onduidelijk is of en zo ja welke invloed 
eventuele verdere scheiding van wonen en zorg heeft op de bekostiging van de zorg. Dit heeft ook 
geleid tot verschillende waarderingen voor de zorgobjecten bij de taxateurs. De corporaties rekenen 
met afslagen in de huurstroom omdat zij risico's zien in het huurniveau dat WSG hanteert. Ook zien 
zij gevaren in (niet marktconforme) onderdelen van de contracten die WSG met zorghuurders heeft 
afgesloten. Hierin is bijvoorbeeld opgenomen dat zorgpartijen eenzijdig het contract mogen 
opzeggen en het onderbezettingsrisico voor WSG is. Dit verschil in risicoperceptie is overbrugd door 
een aanvullende regeling op de bieding van de corporaties. Elders in dit schrijven zijn wij nader op de 
regeling ingegaan. 
Andere afslagen hebben voornamelijk betrekking op de wijze waarop met niveaus van bedrijfskosten 
en onderhoud is omgegaan. WSG rekent met relatief lage (genormeerde) bedrijfskosten die veelal 
lager liggen dan die van de overnemende corporaties. WSG heeft daarnaast nog een 
bezuinigingsdoelstelling ingerekend. Deze wordt niet door alle corporaties geaccepteerd, omdat deze 
niet is gebaseerd op een gevalideerde onderhoudsbegroting en zij twijfels hebben bij de 
haalbaarheid hiervan. Ten aanzien van de normen die WSG voor bedrijfskosten hanteert dient te 
worden opgemerkt dat deze significant lager liggen dan die WSG in de afgelopen jaren ook 
daadwerkelijk realiseerde. Dit verklaart de verschillen tussen de ingerekende kosten in de 
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kasstromen van de regiocorporaties en die in het scenario zelfstandig doorgaan. Dit maakt ook de 
basisscenario zelfstandig voortbestaan risicovoller dan op het eerste gezicht lijkt. 
Binnen het puzzelmodel is het aantal restrisico's beperkt in vergelijking met andere scenario's. De 
materiele risico's die resteren zijn het renterisico op de overfinanciering en het risico dat de 
aanvullende afspraak minder oplevert dan € 28 miljoen. De restrisico's uit vrijwaringen schatten wij 
als laag in en zijn bij alternatieve varianten net zo groot. Het renterisico op overfinanciering is in alle 
andere scenario's, waarbij er geen leningen worden meeverkocht, groter. In het puzzelmodel houdt 
WSG op als zelfstandige corporatie te bestaan doordat alle activiteiten worden overdragen of 
afgewikkeld. De uitkomst met het puzzelmodel geeft een hoge mate van zekerheid dat het tekort niet 
verder oploopt. 
Via de kasstroomneutrale benadering wordl een zodanig pakket leningen meegegeven dat de 
overnemende corporatie geen grote winsten heeft en ook geen grote verliezen lijdt op de overname. 
Ook omdat geen enkel ander doorgerekend scenario tot een kleiner tekort leidt, interpreteren wij dit 
als een adequate bijdrage van de regiocorporaties aan de oplossing voor WSG. 
De noodzakelijke DAEB-activiteiten van WSG worden voortgezet door een corporatie die deze tot 
haar kerntaak in het desbetreffende werkgebied rekent. 

c. Aanvullende regeling risico's zorgvastgoed 
Zoals hierboven beschreven hebben mogelijke ontwikkelingen in de zorgsector grote invloed op de exploitatie 
van het zorgvastgoed en daarmee op de waarde ervan. Het betreft vooral onzekerheid over de toekomstige 
bekostiging van langdurige zorg, de extramuralisering van lichte zorgvragers, de productieafhankelijke 
bekostigingssystematiek en de integrale tariefstelling voor zorg en huisvesting. 

Er bestaan grote verschillen van inschatting tussen specialisten over de mate van invoering en het moment 
waarop. Dit is tot uitdrukking gekomen in de verschillen in taxaties van de beide ingeschakelde en 
gerenommeerde taxateurs en Omdat niemand de toekomst echt goed kan voorspellen maar de 
ontwikkelingen wel van grote invloed zijn op de waarde is met de corporaties die zorgvastgoed overnemen 
een aanvullende regeling getroffen met betrekking tot de toekomstige huuropbrengsten. De aanvullende 
regeling is onderdeel van de bieding van de regiocorporaties. 

De aanvullende regeling leidt tot een opbrengst van maximaal € 28 miljoen als de bekostigingssystematiek 
voorlopig nog niet leidt tot fors lagere vergoedingen. Dit strookt met de visie van de taxatie waarop 
het beleggersscenario is gebaseerd heeft opgesteld. In de aanvullende regeling is atgesproken dat 
meeropbrengsten in de eerste 10 jaar van de komende exploitatie ten opzichte van hun inschattingen ten 
gunste zullen komen van de saneerder. Zij stellen dat het puzzelmodel niet tot stand is gekomen omdat zij 
eraan wilden verdienen. Dit betekent dat wanneer de opbrengsten in lijn blijven met de huidige bekostiging, 
het verschil van € 28 miljoen gedicht wordt. 
De regeling is mede tot stand gekomen met advies van e te kennen 
hebben gegeven de regeling redelijk en verdedigbaar te vinden. Ook gaven zij aan meer op de lijn van 
te zitten dan die var en een uitkering onder de regeling kansrijk te achten. 
De regeling zal in een aparte overeenkomst met de saneerder worden vastgelegd. 
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d, Afwikkellng leningert 
In de aanvullende saneringsaanvraag heeft WSG het renterisico opgenomen in de tegenvallersscenario's. Dit 
renterisico is een belangrijke factor in het verschil ten opzichte van de basisscenario's Wij gaan ervan uit dat 
een rentevisie geen onderdeel uitmaakt van uw overwegingen. Wij adviseren u daarom de 
leningenportefeuille in 6en keer in zijn geheel af te wikkelen. Voor de sector betekent dit weliswaar een grote 
bijdrage ineens, maar hiermee is ook de pijn, die toch geleden moet worden, meteen genomen. De kans dat 
het tegenvallersscenario zich in dat geval niet (of slechts beperkt) voordoet is daarmee ook kleiner geworden. 

Afslulting 
Het definitief oplossen van het 'probieem WSG" vergt een grote financiele inspanning van de sector. Niet 
alleen in absolute bedragen, maar ook in relatieve zin. Wij zijn er echter van overtuigd dat het probieem zich 
niet vanzelf oplost. Sinds het begin van de saneringsperiode is de situatie van WSG alleen maar 
verslechterd, enerzijds doordat zich tegenvallers in de exploitatie hebben voorgedaan en anderzijds door 
externe factoren zoals de invoering van de verhuurderheffing en de nog verder gedaalde rente. Ook in de 
toekomst zullen zich weer tegenvallers voordoen, die wij nu niet kunnen voorzien. Elke tegenvaller zal bij 
WSG tot een nog groter financieel gat leiden, dat zij met geen mogelijkheid ooit zal kunnen goedmaken. Maar 
onze mening zou het onverantwoord zijn de problemen verder vooruit te schuiven, temeer daar er nu voor het 
eerst een structured oplossing voorhanden is die op korte termijn kan worden gei'mplementeerd, 
marktconforrn is en de volkshuisvestelijke voorraad op peil houdt. Daarnaast valien alle andere scenario's 
financieel ongunstiger uit dan het voorliggende puzzelscenario voor zover deze binnen de randvoorwaarden 
van de aanvullende saneringsaanvraag zijn opgenomen met behoud van het minimaal noodzakelijk DAEB. 

Voor de volledigheid wijzen wij u er nog op dat wij op 9 januari 2018 een brief stuurden aan het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties waarin wij opnamen dat wij geiet op het vigerende 
saneringsbesluit en het daaraan ontleende gerechtvaardigd vertrouwen geen statutaire mogelijkheden zien 
om een vrijwiilige financiele bijdrage te leveren ten behoeve van de sanering van WSG. Wanneer WSW 
daartoe gedwongen zou worden, zai WSW zich juridisch verweren. In dat geval zal WSW zich beraden op 
een uitvoerbaar scenario dat tot de laagste kosten leidt, waarbij behoud van de noodzakelijk DAEB geen 
voorwaarde is. 

Wij adviseren u op korte termijn een positief besluit te nemen ten aanzien van de voorliggende 
saneringsaanvraag. 

Wij zijn uiteraard bereid om eventuele vragen naar aanieiding van onze zienswijze toe te lichten. 

Met vriendelijke groet, 
Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw 

drs. M.A.M. Breij 
bestuufder 
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BIJLAGE: RECAPITULATE PUNTEN UIT BRIEF VAN SANEERDER MET VERZOEK OM ZIENSWIJZE 

OncJerwerp uit verzoek van saneerder Toelichtlng door borger 

oe aangevraagde subsidie is niet Wij hebben in onze conclusie uiteengezet waarom wij vinden dat de 
hoger dan noodzakeiijk cm de voorkeursvariant van het puzzelmodel leidt tot de laagst mogelijke kosten voor 
benokken DAEB-werkiaamheden de sector waarbij de DAEB-werkzaamheden worden voortgezet. 
voorl te zetten (art 112 lid 2 Bliv). Ik 

vcnoek u hierbij in te gaan op de Op de marktconformiteit van het bod zijn wij afzonderlijk ingegaan. Dit wordt 
vraag o( ieder van de neaei, bereikt via een aanvullende regeling die leidt tot een extra bijdrage als het risico 
corporaiies meer betaait dar. de marktvan scheiding van wonen en zorg met een daaruit lagere huuropbrengst zich 
en op de gevoigen van het niet manifesteert. Wij achten dit passend omdat bij verkoop van bezit ook tijd 
puzzeiscenario vooi leder van de nodig is en het risico op ontwikkelingen in wetgeving ook wordt gelopen. 
belrokken negen corporaties: wat 

betekem het piujeimodei voor hun Wij hebben als onderdeel van het proces beoordeeld of de deelnemende 
inoividueie raiio s onmiddeiiijk na de, corporaties voldoertde vermogend zijn aan de oplossing te kunnen btjdragen. 
juridfsche spiitsins en ovei de Hid"! Wij hebben vastgesteld dat alle negen corporaties na de voorgestelde oplossing 

borgbaar blijven. Wij hebben de invloed van de transactie op de 
vermogensposities met de ovememende corporaties besproken. Zij geven aan 
dat waar de ratio's verslechteren deze zich binnen redelijke temiijn weer 
herstellen. De gevolgen voor de kasstroomratio's zijn vanwege het uitgangspunt 
van kasstroomneutraliteit beperkt. Bij de vermogensratio's zien we meer 
effecten. Bij de grotere puzzelstukken zijn de effecten groter. Per corporatie is 
het effect anders door de verschillende samenstelling van de puzzelstukken. 
Voor de corporaties wordt de solvabiliteit tot 5% negatief bei'nvtoed. We rnerken 
hierbij op dat de biedingen van de corporaties inclusief de waarde van de 
leningen per saldo de marktwaarde bij verkoop op de vrije markt zonder 
rekening te houden met noodzakelijk DAEB bedraagt. Hierdoor hebben de 
corporaties meer betaald dan zij normaal gesproken zouden doen. Ook dient 
bedacht te worden dat bestuurders met hun biedingen rekening moeten houden 
met de ruimte die zij van hun raden van commissarissen, huurders en 
gemeenten krijgen. Die willen gewaarborgd zien dat de prijs niet ten koste mag 
gaan van de investeringscapaciteit van de corporaties in hun werkgebieden. 

Hti «•(.ikfi,ijewnsiii it i r Ten opzichte van de andere scenario's uit de aanvullende saneringsaanvraag is 
poeuk-K-ptte t:-i! ici <4 jiti-.it het puzzelscenario de goedkoopste oplossing. In combinatie met de 
uii at iitdtrt tit-1 ah i die hi ds' aanvullende regeling evenaart het puzzelscenario ook het beleggersscenario 
r <• i : tui pisr. ji,. ffti.t c zonder behoud van DAEB. De uitgangspunten bij de taxatie zijn door een derde 

taxateur getoetst en nealistisch bevonden. In tegenstelling tot het 
beleggersscenario kan het puzzelmodel zeer snel worden geeffectueerd en is 
het bod gecommitteerd, waardoor er geen marktrisico is. 

Wij achten de tegenvallersscenario's voldoende uitgewerkt Het basisscenario 
• •• - . van de zelfstandig doorgaan variant kwalificeren wij echter als optimistisch 
• , . • . scenario. De kans op tegenvallers achten wij bij deze variant derhslve groot. 

i;.-str: cfi.>: i,v.-.i: , Doordat WSG in dit scenario als kleine zowel organisatorisch als financieel 
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omvang en tt jtjn voiooende kwetsbare corporatie vender rnoet zijn mitigerende maatregelen bij tegenvallers 
mitigeiende maatitgeien mogtiijh ait niet realistisch. In het puzzelmodel kunnen de ovememende corporeities tot op 
de legenvaiieij 2ich vocudoen behooriijk (en in enkele gevallen zelfe hoog) niveau eventuele tegenvallers 

opvangen zonder hierdoor financieel in de problemen te komen. 

Evemueie veriiesiatcnde niei-DAEE- De veriieslatende niet-DAEB activiteiten zijn in de eerste vijf jaren van de 
werkzaamheden oiukktn 20 min saneringsperiode zo veel mogelijk afgestoten. De niet-DAEB activiterten die 
niogtiijk op de txpioiiaiit doordai resteren zijn niet verlieslatend. Het verlies van WSG wordt veroorzaakt door de 
wordtn vcikcthi of afgespiiist (an hoge rentelasten die uit de overfinanciering voortvloeien. 
111 lid 2Btiv) 

Dt mogeiijke gevoigen indien gc«n De regiocorporaties hebben hun bod uitdrukkelijk voorwaardelijk gemaakt aan 
ianeringssubsidie wordi toagekend de toekenning van saneringssubsidie. Wij gaan er daarom vanuit dat de 
veuock is daarbij tevens in it gaan oplossing van het puzzelmodel dan niet meer voorhanden is. 
op de (TOikshuisvesttiijke) eHtcten In dat geval zal WSW zich beraden op een uitvoerbaar scenario dat tot de 
hkrvan laagste kosten leidt, waarbij behoud van noodzakelijk DAEB geen voorwaarde 

is. 
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