Zonder daarmee de vraag te beantwoorden of de bepalingen in de nieuwe Woningwet en Btiv, dan
wel het Saneringsbesluit uit 2013 maatgevend zijn, hebben er naar aanleiding van de gemaakte opmerkingen in wisselende samenstelling diverse overleggen tussen betrokken partijen plaats gevonden
met als doel om overeenstemming te bereiken over een voor alle betrokkenen aanvaardbare saneringsaanpak.
In deze brief (inclusief het Memo aanvulling subsidieaanvraag WSG: input WSG november 2017 –
april 2018 d.d. 30 april 2018 met bijlagen) die u kunt beschouwen als een aanvulling op de aanvraag
saneringssubsidie d.d. 26 november 2017 en vanaf heden geldt als onlosmakelijk verbonden met die
aanvraag, ga ik in op de aanvullende inzichten die uit deze overleggen zijn ontstaan en hun betekenis
voor het aanvullend saneringsplan en de aanvullende subsidieaanvraag (hierna te noemen saneringsplan resp. subsidie-aanvraag). Achtereenvolgens komen aan de orde:
-

Saneringsplan: Puzzelmodel als voorkeursscenario;
Subsidieaanvraag van 26 november 2017;
Impact wijziging uitgangspunt saneringsperiode;
Verkenning mogelijkheden bijdrage derden;
Heroverweging voorkeursscenario sanering WSG;
Conclusie en tot slot.

Saneringsplan; Puzzelmodel als voorkeursscenario
De voorgestelde oplossing, het zogenaamde Puzzelmodel, voorziet in de overgang van het bezit met
een corresponderend deel van de leningportefeuille naar negen financieel gezonde en lokaal verankerde corporaties. Eén overdracht vond inmiddels plaats, waardoor in het vervolg sprake is van acht
corporaties. Daarmee is verzekerd dat de huurders van ruim 4.000 woningen van WSG een solide en
betrokken sociale verhuurder krijgen met mogelijkheden om te investeren in betaalbaarheid, kwaliteit
en duurzaamheid. Tegelijkertijd worden hiermee de risico’s voor eventuele tegenvallers in de waardeontwikkeling van met name het zorgvastgoed beter gespreid en verlegd naar solvabele corporaties.
De resterende, niet door de corporaties over te nemen leningen, blijven achter en worden vanuit een
aparte entiteit afgewikkeld. Om dat mogelijk te maken is het nodig dat deze entiteit beschikt over voldoende middelen om de leningen af te lossen en de langlopende renteverplichtingen af te kopen (de
zgn. breakfunding kosten). De door WSG gevraagde aanvullende saneringssubsidie zal hierin voorzien.
WSG heeft de verwachte resultaten van het Puzzelmodel in het onderliggende saneringsplan uitgebreid vergeleken met alternatieve oplossingsvarianten die voldoen aan het saneringskader. Op basis
van deze vergelijking heeft WSG de overtuiging dat het Puzzelmodel van alle varianten financieel,
volkshuisvestelijk, inhoudelijk én procesmatig het meest geschikt is om binnen een termijn van vijf jaar
tegen zo laag mogelijke kosten een duurzame oplossing te realiseren met continuering van de noodzakelijke DAEB activiteiten.
Subsidieaanvraag van 26 november 2017
De verwachting is dat de benodigde saneringssubsidie € 553 miljoen bedraagt. Conform de beleidsregels van de saneerder is in de aanvraag voor aanvullende saneringssubsidie rekening gehouden met
mogelijke tegenvallers in de realisatie van het plan en met een reservering voor dalende rente. De
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aanvullende aanvraag saneringssubsidie bedraagt daarom € 729 miljoen en is als volgt opgebouwd
(peildatum 31-12-2017):
Marktwaarde leningportefeuille

1.009

Af: marktwaarde door corporaties overgenomen leningen

(428)

Marktwaarde af te wikkelen leningen (overfinanciering)

581 miljoen

Af: WSG aanwezige liquide middelen

(25)

Af: saldo overige opbrengsten en kosten bij afwikkeling
Verwachte benodigde aanvullende saneringssubsidie (basisscenario)
Bij: marge voor mogelijke extra kosten afwikkeling

(4)
553 miljoen
75

Bij: marge hogere breakfunding kosten bij 1% rentedaling

101

Aanvullende subsidie aanvraag conform beleidsregels sanering
(= tegenvallerscenario)

729 miljoen

Na ontvangst van de subsidieaanvraag en de zienswijzen van Aw en WSW-borger heeft WSW- saneerder ter ondersteuning van haar eigen standpuntbepaling onderzocht of in het saneringsplan aanvaardbare mogelijkheden buiten beschouwing zijn gelaten die uitzicht bieden op een beperking van de
benodigde saneringssubsidie. Hierbij is in het bijzonder gekeken naar de uitwerking van het model
Zelfstandig doorgaan en naar de mogelijke bijdragen van derden aan de oplossing van de financiële
problematiek bij WSG.
Impact wijziging uitgangspunt saneringsperiode
In overleg met de saneerder is in het saneringsplan het uitgangspunt gehanteerd dat een te overwegen oplossingsvariant uiterlijk 31 december 2022, in casu 10 jaar na de peildatum van het saneringsbesluit 81, kan worden geëffectueerd. Voor de in het saneringsplan uitgewerkte model ‘Zelfstandig
doorgaan’ betekent dat, dat WSG uiterlijk 31 december 2022 voldoet aan de normen die WSW-borger
stelt aan een kredietwaardige corporatie, te weten een LTV van maximaal 75% uitgaande van bedrijfswaarde en een ICR van minimaal 1,4.
Alternatief scenario 1: verlengen saneringsperiode tot 2027
Mede naar aanleiding van de ontvangen zienswijzen, heeft WSW-saneerder laten onderzoeken wat
de impact is van de saneringsperiode op de hoogte van de benodigde saneringssubsidie. Daarvoor is
een aangepaste variant van het Zelfstandig doorgaan scenario doorgerekend waarin WSG pas vijf
jaar later, uiterlijk 31 december 2027, voldoet aan de financiële normen voor kredietwaardigheid. Deze
variant wijkt af van het saneringsbesluit uit 2013, en komt voort uit het nieuwe art. 111 lid 3 Btiv dat
stelt dat ‘Het saneringsplan een daarin op te nemen periode bestrijkt van ten hoogste 10 jaar.’
Op verzoek van het Ministerie van BZK heeft WSG kennis genomen van deze berekeningen en een
inhoudelijke reactie gegeven aan de hand van een aantal specifieke vragen. Samengevat resulteert
een Zelfstandig doorgaan scenario met een verlengde saneringsperiode van 10 jaar, in een verwacht
tekort van € 531 miljoen (basisscenario). Ten opzichte van de in het saneringsplan uitgewerkte variant
Zelfstandig doorgaan betekent de verlenging van de saneringsperiode een vermindering van de benodigde subsidie van € 57 miljoen. Daar staat tegenover dat als gevolg van de verlenging de risico’s toenemen en daarmee de mogelijke tegenvallers.
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Art. 111 lid 3 van het Btiv is er op gericht dat een corporatie die gesaneerd wordt binnen een redelijke
termijn, na 10 jaar, weer kredietwaardig is. Zwaarwegend argument voor WSG is dat de sanering feitelijk al circa 8 jaar loopt. WSG verwacht redelijkerwijs dat de Minister met haar besluit met deze voorgeschiedenis rekening houdt.
Alternatief scenario 2: infuus in plaats van sanering
De gemaakte berekeningen geven tevens inzicht in het verloop van het cumulatieve liquiditeitstekort
als gevolg van rente- en aflossingsverplichtingen. Indien wordt afgezien van de randvoorwaarde dat
WSG binnen een vooraf bepaalde periode weer zelfstandig kredietwaardig c.q. borgbaar is, zou de
financiële ondersteuning in theorie kunnen worden beperkt tot het aanvullen van het liquiditeitstekort
ter grootte van € 308 miljoen. Deze berekening is gebaseerd op het uitgangspunt dat WSG zich na
een geruim aantal jaren van aanvullende liquiditeitssteun (vanaf 2010) uiteindelijk met een stabiele
huursom zelf uit het moeras zal moeten trekken, zonder dat extra investeringen in het bezit nodig zijn
om de verhuurbaarheid te waarborgen.
Gelet op de samenstelling van de portefeuille, waarbij ruim 1.000 woningen ouder zijn dan 30 jaar en
daarvan bijna 800 woningen ouder dan 40 jaar, vindt WSG dit geen realistisch uitgangspunt. WSG
verwacht dat bij dit scenario rekening moet worden gehouden met aanzienlijke extra uitgaven om de
woningen zowel bouwkundig als woontechnisch, en daarmee markttechnisch, aan te laten sluiten op
de vraag. Ook de gevoeligheid voor voortdurend wijzigende regelgeving en gelet op onvoorspelbare
marktomstandigheden is vanwege de lange rekenperiode, deze variant zeer kwetsbaar en risicovol.
Bovendien maakt deze aanpak haar uitermate kwetsbaar als corporatie ten opzichte van de markt en
collega-corporaties groot, met als gevolg dat de uiteindelijke omvang van de liquiditeitstekorten op dit
moment niet met enige betrouwbaarheid is vast te stellen.
Daarnaast zou deze variant, waarin geen sprake is van sanering maar van een infuus, betekenen dat
WSG tot in lengte van jaren gebukt gaat onder de last van haar problematiek en de bestuurlijke bewegingsvrijheid minimaal zal blijken, bijvoorbeeld ten aanzien van het aangaan van (vergaande) samenwerkingen. WSG kwalificeert deze variant dan ook niet als een duurzame oplossing.
Verkenning mogelijkheden bijdrage door derden
Een relevante vraag is of er naast de Minister ook andere partijen zijn die vanwege hun belang bij de
sanering van WSG de mogelijkheid hebben om een bijdrage aan de sanering te leveren en daartoe
ook bereid zijn.
-

WSW-borger
De eerste en voornaamste partij met wie hierover is gesproken, is WSW-borger. WSW-borger
is een belangrijke stakeholder bij de sanering, omdat het voor de garantiestructuur en daarmee voor de kredietwaardigheid van de sector van groot belang is dat een faillissement van
WSG wordt voorkomen. WSW-borger heeft zich constructief opgesteld en uitvoerig mee gedacht om te komen tot een voor alle partijen acceptabele oplossing, wat mede tot uitdrukking
komt in haar bereidheid om – afhankelijk van de besluitvorming door de saneerder – een entiteit op te richten voor de afwikkeling van de achterblijvende leningen. Ten aanzien van het leveren van een vrijwillige financiële bijdrage stelt WSW-borger dat ze, gelet op het aan het Saneringsbesluit 81 van 24 juli 2013 ontleende gerechtvaardigde vertrouwen dat WSG zonder
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verliezen voor WSW-borger uiterlijk 24 juli 2023 aan de WSW kredietwaardigheidseisen voldoet, geen statutaire mogelijkheden ziet om vrijwillig een financiële bijdrage te leveren ten behoeve van de sanering van WSG, en dat volkshuisvestelijk ook niet wenselijk vindt (tweede
orde effect). Daar komt bij dat het leveren van een vrijwillige bijdrage op grond van bestaande
reglementen en overeenkomsten ook juridisch gezien niet mogelijk is. (bijlage I; brief WSW
d.d. 24 april).
-

Bijdrage gemeente Geertruidenberg
Geertruidenberg is (naast Roosendaal) het kernwerkgebied van WSG en het ligt niet voor de
hand de gemeente een financiële bijdrage te vragen. De gemeente heeft de afgelopen jaren
aan de sanering van WSG een belangrijke bijdrage geleverd bij het oplossen van verscheidene ontwikkeldossiers. Daarbij werkte zij mee aan het openbreken van overeenkomsten, wijzigen van (bestemmings-)plannen en alternatieve oplossingen. Een aantal posities werd door
de gemeente risicodragend overgenomen van WSG. Hierdoor konden alle veelal problematische dossiers (belast met juridische claims van derden) op een goede manier afgewikkeld
worden.

-

Bijdrage overnemende lokale corporaties:
De saneringssubsidie is een resultante van de biedingen die de overnemende corporaties
hebben gedaan op de activa van WSG. Het biedingsproces dat vooraf ging aan de subsidieaanvraag was gericht op het realiseren van een redelijke overnameprijs, waarvoor de door
WSG geprognosticeerde kasstromen het uitgangspunt vormden en de corporaties op basis
van eigen risico- en beleidsopvattingen correcties hebben aangebracht. WSW-saneerder
heeft het initiatief genomen bij de corporaties te onderzoeken welke ruimte bij de corporaties
nog bestaat om hun biedingen te verhogen. Beleidsmatig blijkt deze ruimte er niet te zijn. Wat
betreft de risicoperceptie is ingezoomd op de waardering van het zorgvastgoed, waarbij de
overnemende corporaties het risico van huurderving als gevolg van door regelgeving afgedwongen extramuralisering (scheiding wonen en zorg) zwaarder wegen dan WSG en WSWsaneerder. Onder druk van de wens vanuit de Tweede Kamer dat de uitkomsten van een
voorgesteld saneringsscenario worden getoetst aan de uitkomsten van een scenario waarin
het bezit aan de hoogste bieder wordt verkocht (in het saneringsplan uitgewerkt in het beleggersmodel zonder noodzakelijk DAEB), hebben de overnemende corporaties ingestemd met
de toevoeging van een regeling die erin voorziet dat de corporaties met intramuraal zorg-vastgoed een bedrag van € 28 miljoen aan de saneerder betalen indien extramuralisering binnen
een bepaalde tijdsperiode niet wordt afgedwongen door veranderde regelgeving. Met deze
bepaling daalt de benodigde subsidiebijdrage in het basisscenario van het Puzzelmodel, dat
uitgaat van onveranderde regelgeving, met € 28 miljoen tot € 525 miljoen. De earn out regeling is door het WSW uitgewerkt in bijlage II.

Heroverweging voorkeursmodel saneringsplan
De hierboven toegelichte aanpassingen in zowel het Puzzelmodel (vanwege toevoeging earn out regeling) als het model zelfstandig doorgaan (vanwege potentieel verlenging saneringsperiode tot
2027), vragen om een heroverweging van het voorkeursmodel. Hoewel het verschil met het verlengde
zelfstandig doorgaanscenario kleiner is geworden, blijven de verwachte saneringskosten in het Puzzelmodel met € 525 miljoen lager dan bij Zelfstandig doorgaan (€ 531 miljoen).
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Naast deze financiële vergelijking ziet WSG nog twee belangrijke voordelen van het Puzzelmodel ten
opzichte van het verlengde zelfstandig doorgaan scenario:
-

Risicoprofiel:
In het Puzzelscenario worden de risico’s (met uitzondering van de € 28 miljoen earn out) verlegd naar de corporaties. Dit komt tot uitdrukking in de uitkomsten van de berekeningen van
het tegenvallersscenario. Afgezien van een verdere rentedaling zijn deze voor het Puzzelmodel becijferd op € 103 miljoen (€ 75 + € 28 earn out) en bij het verlengde Zelfstandig doorgaan
model op meer dan € 118 miljoen (op basis van €118 miljoen bij saneringsperiode van 5 jaar).
De extra risico’s bij zelfstandig doorgaan hebben betrekking op voortdurend wijzigende weten regelgeving (zowel voor corporaties als voor exploitatie zorgvastgoed), niet voorspelbare
marktomstandigheden, verhuurbaarheid en organisatie.

-

Volkshuisvestelijk profiel
In het Puzzelmodel wordt het vastgoed door de overnemende corporaties beschouwd als regulier bezit en is er ruimte om direct te investeren in betaalbaarheid, duurzaamheid en nieuwbouw als het bezit en/of de volkshuisvestelijke opgave daar om vraagt.

Conclusie en tot slot
De conclusie is dat WSG met de hiervoor aangegeven argumenten vasthoudt aan haar voorkeur voor
het Puzzelmodel als duurzame oplossing voor de overfinanciering waarmee WSG al sinds 2010 wordt
geconfronteerd. Het Puzzelmodel leidt van alle mogelijke duurzame oplossingen tot de laagste verwachte kosten en maakt op zeer korte termijn een einde aan een periode waarin bewoners, woningzoekenden, gemeenten en medewerkers noodgedwongen moeten accepteren dat de roekeloze expansiedrift in het verleden nog steeds haar stempel drukt op de invulling van de volkshuisvesting in
Geertruidenberg en de rest van het werkgebied.
Tot slot nog het volgende:
Conform de beleidsregels blijft de gevraagde saneringssubsidie op basis van het tegenvallersscenario
inclusief reservering voor 1% rentestijging in 2022, € 729 miljoen (peildatum januari 2018). Daarbij
gaan we er van uit dat de overnemende corporaties bereid zijn hun bod gestand te doen. Vanwege de
vertraagde besluitvorming zijn de (in oktober 2017) met de overnemende corporaties gesloten intentieovereenkomsten formeel niet meer van kracht.
Verder gaat WSG er vanuit dat de Minister nu voldoende gegevens en bescheiden heeft om de subsidieaanvraag te beoordelen. In dit verband wijst WSG nogmaals op het grote belang van een spoedig
besluit op haar aanvraag.
Ter toelichting nog het volgende. Bij besluit van 24 juli 2013 heeft het CFV besloten om aan WSG saneringssteun te verlenen. Die saneringsperiode loopt af op 1 juli 2018. In het besluit is bepaald dat
voor 1 juli 2018 wordt bezien of een nieuw besluit tot saneringssteuntoekenning aan WSG noodzakelijk is om uiterlijk in een termijn van vijf jaar aan de WSW kredietwaardigheidseisen te voldoen. De afgelopen vijf jaar heeft WSG intensief contact gehad met de saneerder over de uitvoering van haar saneringsplan. Dit heeft ertoe geleid dat zij op 26 november 2017 een aanvullende subsidieaanvraag
heeft ingediend die - kort samengevat - ziet op een subsidie die het Puzzelmodel mogelijk maakt.
6/7

sanering WSG
I.

Reactie op ‘Aanvullende analyse zelfstandig voortbestaan WSG – vervolg notitie 28 februari 2018’ opgesteld door WSW

WSG heeft van WSW op 26 maart 2018 een memo ontvangen (zie bijlage V.2), waarin een toelichting
wordt gegeven op een nadere analyse van 28 februari 2018 (zie bijlage V.1), gedaan ten aanzien van
het zelfstandig voortbestaan van WSG. WSW heeft deze analyse op verzoek van BZK, Aedes en de
Aw uitgevoerd.
Bij bestudering van dit memo, constateert WSG dat de randvoorwaarden die zijn gehanteerd in de
doorrekeningen, sterk afwijken van de uitgangspunten die WSG hanteert in haar saneringsplan en dat
die afwijkende uitgangpunten de grootste impact hebben op de uitkomsten van de doorrekeningen.
WSG heeft geen volledig zicht op de doorrekeningen en de gegevens die ter onderbouwing van die
berekeningen door het WSW zijn gehanteerd, maar kan wel een vergelijking maken met de effecten
die WSG constateert, wanneer zij in haar eigen doorrekening van het model Zelfstandig doorgaan
haar uitgangspunten en randvoorwaarden zou aanpassen.

I.1. Kaders subsidieaanvraag
Voordat WSG inhoudelijk op de vergelijking met de doorrekeningen in gaat vindt ze het van belang te
wijzen op de kaders van haar saneringsaanvraag zoals opgenomen in haar saneringsplan.
Belangrijkste kaders daarin zijn:
1. Een duurzame oplossing die uiterlijk 31 december 2022, in casu 10 jaar na de peildatum van
het saneringsbesluit nr. 81, kan worden geëffectueerd. Dit conform het vigerende saneringsbesluit op basis waarvan een aanvullende saneringsaanvraag wordt ingediend. Onlangs is dit
opnieuw bevestigd door de saneerder die bepaald heeft dat binnen deze periode de sanering
(lees aflossing overfinanciering dan wel achterblijvende leningen) afgerond moet zijn, en een
duurzame oplossing gerealiseerd is.
2. Minimaal noodzakelijk DAEB wordt in alle scenario’s meegenomen op basis van zienswijzen
gemeenten. Daarbij dient verkoop van noodzakelijk DAEB indien aan de orde aan een Toegelaten Instelling (hierna TI) plaats te vinden, omdat het vastgoed anders geen DAEB meer is.
3. Het aanvullende saneringsplan bevat een overzicht op hoofdlijnen van realistische maatregelen op basis van het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (hierna BTIV) die de TI
zal uitvoeren tijdens de periode die het plan bestrijkt (= basisscenario). Het aanvullende saneringsplan beschrijft daarnaast ook een scenario waarin de mogelijke tegenvallers waarmee de
TI tijdens de genoemde periode redelijkerwijs te maken krijgt (= tegenvallersscenario). In het
saneringsplan berekent de corporatie de benodigde saneringssteun op grond van het basisscenario en het tegenvallersscenario. Het tegenvallersscenario bepaalt de hoogte van de saneringssteun bij de toekenning.
4. De aanvullende subsidieaanvraag en het aanvullende saneringsplan vermelden expliciet dat
de TI alle maatregelen zal nemen die - gegeven de noodzakelijke voortzetting van de DAEB
en de eventueel verplichte afbouw van de niet-DAEB - de saneringssteun tot een minimum
beperken, daarbij rekening houdend met risico’s en onzekerheden.
5. Er wordt geen rentevisie gehanteerd (de huidige marktrente curve wordt gehanteerd).
Deze kaders zijn in nauw overleg met de saneerder tot stand gekomen. WSW geeft in haar memo aan
dat zij andere kaders hanteert in de doorrekeningen die zij gebruikt. Zij schrijft: ‘Waarbij uit is gegaan
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van alternatieve scenario’s met ook deels gewijzigde randvoorwaarden, waaronder een langere herstelperiode, geen volkshuisvestelijke doelstelling en het niet voldoen aan de ratio’s.’
Daarnaast geeft de Minister van BZK in haar brief van 18 april 2018 aan dat ‘Het doel van het plan
moet zijn dat WSG binnen een periode van maximaal 10 jaar na het aanvullende saneringsbesluit
weer de financiële middelen kan aantrekken om de betrokken DAEB-werkzaamheden te kunnen verrichten of voortzetten.’
WSG begrijpt dat de Minister van BZK, in het kader van de vraag of de hoogte van de door WSG gevraagde subsidie noodzakelijk is in het belang van de volkshuisvesting, wil weten hoeveel subsidie nodig zou zijn bij alternatieve scenario's. In dit memo wordt dan ook inzichtelijk gemaakt wat de mogelijke impact is van het voldoen aan de ratio’s eind 2027 in plaats van eind 2022 op het model Zelfstandig doorgaan, zoals opgenomen in het saneringsplan.
WSG benadrukt dat het hanteren van andere kaders bij deze scenario's onwenselijk is. Het loslaten
van deze kaders is niet in het belang van de volkshuisvesting. Ook brengt het hanteren van een
lange(re) saneringsperiode risico's met zich (welke risico's later in dit memo worden beschreven),
waardoor het volgens WSG de voorkeur heeft om - na een periode van ruim 8 jaar saneringsmaatregelen - nu direct tot een finale oplossing te komen. WSG hoopt en verwacht dan ook dat u de in dit
memo gegeven antwoorden informatief vindt, maar uiteindelijk zult kiezen voor een subsidie die hoort
bij het scenario waarvoor de subsidie is aangevraagd.

I.2 Analyse doorrekening WSW; Zelfstandig doorgaan WSG - eind 2027 borgbaar
WSW heeft in haar memo van 28 februari 2018 en in haar vervolgnotitie op dit memo een doorrekening gepresenteerd die leidt tot een saneringsbijdrage van €491m. De bijlagen horend bij deze berekening zijn als bijlage toegevoegd. WSG heeft geen inzicht in de exacte onderliggers, maar begrijpt
dat de jaarrekening 2016 van WSG als basis is gebruikt, waarbij WSG na 10 jaar weer aan de ratio’s
voldoet. De jaarrekening 2016 hield nog geen rekening met behoud van noodzakelijk DAEB zoals
door de gemeenten op verzoek van WSG ingeschat en wijkt daarmee af van het uitgangspunt dat in
het saneringsplan is genomen. Daarbij houdt WSW geen rekening met de verkoop van bezit en heeft
WSG dat wel gedaan in haar saneringsplan. WSW heeft een high level berekening gemaakt.
WSG kent de onderliggers van de doorrekening van €491m niet, en heeft op basis van haar eigen model Zelfstandig doorgaan een doorrekening gemaakt, zodat zij rekenkundig kan laten zien wat het effect van 5 jaar langer saneren is op de minimale saneringsbijdrage benodigd in het basisscenario.
WSG heeft deze doorrekening gemaakt voor drie scenario’s van Zelfstandig doorgaan, te weten:
 zonder rekening te houden met behoud noodzakelijk DAEB en zonder verkopen:
resultaat is saneringsbijdrage van €504m (zie kolom 1c in hiernavolgend overzicht).
 rekening houdend met behoud noodzakelijk DAEB conform zienswijzen gemeenten en geen
verkopen:
resultaat is saneringsbijdrage van €531m (zie kolom 3c).
 zonder rekening te houden met behoud noodzakelijk DAEB maar wel met verkopen:
resultaat is saneringsbijdrage van €563m (zie kolom 4c).
In het hiernavolgende overzicht zijn de berekeningen van de scenario’s opgenomen. Daarin zijn ook
de scenario’s 4a en 4b uit het saneringsplan zichtbaar. In deze scenario’s is conform de zienswijzen
van gemeenten rekening gehouden met behoud noodzakelijk DAEB en met complexgewijze verkoop
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op een gepast moment. In overeenstemming met de uitgangspunten van de sanering zoals vastgelegd in het besluit van het CFV van 24 juli 2013 is uitgegaan van kredietwaardigheid einde 2022. Voor
een nadere toelichting verwijzen u graag naar het saneringsplan.
4a
Basisscenario
2018
Marktw aarde vastgoed
Bedrijfsw aarde vastgoed
DAEB
Niet-DAEB
WOZ w aarde
Balanstotaal o.b.v. bedrijfsw aarde
Operationele kasstroom voor rente (5-jaars gemiddelde)
Restant levensduur
Nominale w aarde leningenportefeuille
Marktw aarde leningenportefeuille
Break funding
Gemiddeld rentepercentage
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Op verzoek van de Minister van BZK maakt WSG hier inzichtelijk wat het mogelijke effect is van een
saneringsperiode t/m begin 2028. Dit effect is de delta tussen €588m en €531m. Daarbij is geen rekening gehouden met renteontwikkeling en tegenvallers.
Afhankelijk van het effect van grootschalige verkopen worden deze al dan niet meegenomen in de
doorrekening, waarbij wordt uitgegaan van een zo laag mogelijke bijdrage. Als gevolg hiervan worden
grootschalige verkopen wel meegenomen in de berekening van de bijdrage bij kredietwaardigheid
eind 2022 en niet meegenomen in de berekening van de bijdrage in 2027.
Het verschil tussen het bedrag van €491m als resultaat vanuit de doorrekening van het WSW en de
€531m volgend uit de WSG doorrekening, lijkt te verklaren doordat WSW de volgende posten niet
meegenomen heeft: post onvoorzien (€10m), afwikkelingskosten financiering (€4m) en afwikkeling juridische zaken en verbindingen (€3m). Dit verklaart €17m van het verschil. Inschatting van WSG is dat

4/15

sanering WSG
de overige delta (€22m) wordt veroorzaakt doordat WSW in de bedrijfswaardecorrecties geen rekening lijkt te houden met de afgeleide rente-effecten. Daarnaast is de doorrekening van het WSW gebaseerd op de jaarrekening 2016 met extracomptabel (buiten de rekenmodellen) handmatige aanpassingen voor onder meer de bedrijfswaarde. Het noodzakelijk DAEB zoals door WSG ingerekend in
haar saneringsplan, is niet als zodanig door het WSW overgenomen.
Uitgangspunten die WSG bij bovenstaande doorrekeningen (1c, 3c en 4c) heeft gehanteerd:
 Kasstromen gelijk aan model Zelfstandig doorgaan uit het saneringsplan;
 Marktwaarde leningen op basis van dezelfde rentecurve als gebruikt voor het saneringsplan;
 WSG voldoet aan de ratio’s in 2028 en is dan kredietwaardig;
 Liquiditeitstekorten WSG worden continue aangevuld in periode 2018 t/m 2028 vanuit saneringsbijdrage;
 Risico’s en onzekerheden worden groter als gevolg van de factor tijd en deze zijn niet in deze
doorrekening in geprijsd.
Op basis van alleen bovenstaande informatie zou de conclusie kunnen zijn dat door te kiezen voor
een langere doorlooptijd, gekozen wordt voor een oplossing met een financieel resultaat dat vergelijkbaar is met het Puzzelmodel. Hierbij uitgaande van een bijdrage van €531m in geval van Zelfstandig
doorgaan en €525m in het Puzzelmodel. Daarbij zou dan voorbij gegaan worden aan een aantal aspecten, waarvan vooral de volkshuisvestelijke aspecten en het risicoprofiel van wezenlijk belang zijn.
Risico’s en tegenvallers Zelfstandig doorgaan
In haar saneringsplan heeft WSG ten aanzien van het model Zelfstandig doorgaan inzichtelijk gemaakt welke mogelijke tegenvallers zij ziet, waarbij deze tegenvallers ook zijn gekwantificeerd. De totale delta tussen het basisscenario en het tegenvallersscenario bedraagt €118m (zie saneringsplan,
exclusief renterisico) er van uit gaande dat WSG eind 2022 kredietwaardig is.
Bij door-exploiteren over een langere periode is het vanzelfsprekend dat de onzekerheden groter zijn
en er zodoende sprake is van grotere risico’s. Uitgangspunten van het tegenvallersscenario Zelfstandig doorgaan zijn benoemd in paragraaf 3.3 en 3.4 en bijlage C van het saneringsplan. Daarbij gaat
WSG er in de doorrekeningen vanuit, dat zij exact aan de ratio’s voldoet en daarmee is er geen ruimte
voor tegenvallers.
De keuze voor een bepaalde saneringsperiode is een essentiële keuze. WSG stelt zich op het standpunt dat voor de komende 5 jaar de opbrengsten en kosten (redelijk) goed zijn in te schatten (afgezien
van onverwachte externe factoren). Voor de daaropvolgende periode van 5 jaar zou dat ook nog redelijk in te schatten moeten zijn, maar externe factoren (wetswijzigingen, marktontwikkelingen) zijn ongewis. Aangezien WSG al minimaal 8 jaar bezig is met het treffen van saneringsmaatregelen is een volgende saneringsperiode van 5 jaar nog acceptabel, maar is een periode van nog 10 jaar zeer ongewenst.
Volkshuisvestelijke aspecten
WSG heeft reeds geruime tijd (minimaal 8 jaar) geen ruimte voor investeringen. In haar werkgebied
fungeert zij niet als een volwaardige toegelaten instelling, die bijvoorbeeld prestatieafspraken maakt
met gemeente en huurders. Deze situatie nog langer laten duren en zelfs voor een behoorlijke periode
is ongewenst. Volledig onderhoud is hierbij noodzakelijk, evenals ruimte voor verbeteringen (bij de tijd
brengen van bezit) en duurzaamheidsinvesteringen.
Daarbij is het van belang ook rekening te houden met de effecten op de organisatie. Om efficiënt beheer mogelijk te maken is digitalisering en verdere professionalisering noodzakelijk voor WSG.
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Samenvattend analyse scenario Zelfstandig doorgaan borgbaar eind 2027
Zowel WSG als WSW hebben verscheidene scenario’s doorgerekend voor het model Zelfstandig
doorgaan. WSW berekent een bedrag van €491m als benodigde saneringsbijdrage om te komen tot
een borgbare corporatie eind 2027. WSG komt op basis van haar analyse tot een bijdrage van €531m.
Dit verschil wordt vooral verklaard doordat WSW bepaalde kosten niet heeft mee genomen en met
minder DAEB rekening houdt en verder door rekenkundige verschillen.
WSW heeft in haar berekeningen geen tegenvallersscenario uitgewerkt, terwijl dat van belang is voor
de besluitvorming en de basis moet zijn voor de subsidieaanvraag. WSG heeft de mogelijke tegenvallers berekend op €118m (exclusief €106m renterisico bij 1% rentedaling) voor de periode tot 2022.
Voor de periode 2022-2027 heeft WSG geen extra tegenvallers berekend, aangezien dit moeilijk in te
schatten is. Verwacht mag worden dat de tegenvallers voor de periode 2018-2027 hoger zullen zijn
dan €118m.
WSW schrijft in de samenvatting van haar analyse van dit scenario d.d. 28 februari het volgende: ‘In
het basisscenario resulteert dit in een verschil met het puzzelmodel ad. € 35 miljoen. Hierbij is de mogelijkheid van (financiële) tegenvallers in dit scenario wezenlijk groter dan in het puzzelmodel. In het
geval van het puzzelmodel is sprake van een concreet uitvoerbaar aanbod, terwijl het hier uitgewerkte
scenario theoretisch is en het de vraag is hoe dit zal uitwerken in de praktijk.’
WSG is met deze stelling eens.
In het Puzzelmodel is de delta tussen het basisscenario en tegenvallersscenario €75m, exclusief de
earn out regeling, dat €43m lager is dan bij Zelfstandig doorgaan (delta tussen €118m en €75m). Inclusief de earn out regeling is de delta €15m (delta tussen €118m en €75m + €28m).
De vergelijking van het scenario ‘Zelfstandig doorgaan en borgbaar in 2027’ met het ‘Puzzelmodel uitvoerbaar in 2018’ laat zien dat de twee scenario’s in de basisberekening een uitkomst kennen die
dicht bij elkaar ligt, waarbij het risicoprofiel van het scenario zelfstandig doorgaan groter is. Daarbij
komt dat, als gevolg van de langere doorlooptijd, de kans dat deze risico’s zich materialiseren ook groter is.
Het is daarmee voor WSG duidelijk dat het niet verantwoord is haar keuze voor het Puzzelmodel als
voorkeursscenario aan te passen.

I.3 Analyse doorrekening WSW; Zelfstandig doorgaan – beleidsarm en niet borgbaar maken
Het WSW heeft ook een scenario doorgerekend waarbij geen rekening is gehouden met het borgbaar
maken van WSG en waarin een aantal uitgangspunten is aangepast. Zo worden in dit scenario geen
volkshuisvestelijke doelstellingen meegenomen, is er geen ruimte voor investeringen en wordt uitgegaan van het jaarlijks aanzuiveren van het liquiditeitstekort. Het vastgoed wordt door geëxploiteerd op
basis van louter instandhouding, met voor het noodzakelijke DAEB (= 960 won Geertruidenberg) toepassen van de wetgeving inclusief huursombenadering en enkel voor deze woningen investering voor
gemiddelde minimaal label C. WSW noemt dit de kasstroomvariant en volgens hen is de berekende
saneringsbijdrage het ‘bodembedrag’.
Wanneer WSG nooit aan de ratio’s hoeft te voldoen en het operationele tekort continue door het bijpassen van liquiditeiten gedekt wordt, zullen op basis van de financiële overzichten zoals opgenomen
in Bijlage F bij het saneringsplan (zie ook bijlage I) in de verre toekomst op een moment voldoende
leningen zijn afgelost om de rente vanuit de operationele kasstroom te kunnen voldoen (rond 2030,
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Het WSW noemt een aantal risico’s die WSG onderschrijft:
 De voorraad sluit minder aan op de vraag;
 De voorraad groeit niet mee met de woonbehoeften of nieuwe standaarden.
Daarnaast ziet WSG een aantal andere risico’s:
 Wijzigingen wet- en regelgeving
De WSW doorrekening houdt geen rekening met onzekerheden door voortdurende wijzigingen van wet- en regelgeving.
 Leegstand
Het WSW hanteert de leegstandsratio gelijk aan WSG, maar investeert niet. Hierdoor kan de
situatie ontstaan dat het vastgoed van WSG er minder goed bij staat dan concurrerend vastgoed. Bij een grote vraag in de markt zoals op dit moment, heeft dit geen directe gevolgen.
Wanneer sprake is van laagconjunctuur in combinatie met de verwachte krimp in delen van
het werkgebied van WSG, leidt dit mogelijk tot aanvullende leegstand. Specifiek is dit van toepassing voor de grotere zorgcomplexen die door extramuralisatie (door ontbreken behoefte
aan zorgwoningen) op de (vrije) markt komen in een krimpregio;
 VpB
In de doorrekening is geen rekening gehouden met toekomstige afdrachten VpB. Deze zullen
in het geval van het €308m scenario aan de orde zijn.
 Zorgvastgoed
Veronderstelling in de WSW doorrekening is dat dit wordt verhuurd tegen markthuur zonder
investeringen. Inschatting van WSG is dat dit niet reëel is voor onzelfstandige eenheden.
Daarbij is de veronderstelling dat markthuur de minimum opbrengst is, terwijl het enerzijds de
vraag is of de inkomsten die zorgpartijen krijgen voor huisvesting gelijk zijn aan de markthuren
(WSG kan de contracten niet opzeggen), en anderzijds is het de vraag gezien de relatieve
omvang van de zorgvastgoed ten opzichte van de lokale situatie of de markthuren haalbaar
zijn indien hele complexen op de huurmarkt komen. Inschatting van WSG is dat dit niet het
geval is. Hier bestaan op dat moment leegstandsrisico’s.
 Duurzaamheid
Investeringen in duurzaamheid zijn deels meegenomen, nl. de DAEB-woningen in Geertruidenberg worden opgeplust naar gemiddeld label C. Zaken als energie-neutraal en/of gasloos
zijn niet meegenomen. Op basis van de CO2 routekaart (instrument van Aedes) zou dit
€1,85m per jaar extra kosten. Dit betreft extra investeringen (in totaal €61m t/m 2050) ten opzichte van het basisscenario Zelfstandig doorgaan van WSG; de totale investering van €61m
leidt tot ca. 80% CO2-reductie, dat nog niet voldoende is (Parijs klimaatakkoord: naar 0%).
 Huursombenadering
Deze maatregel gericht op huurmatiging, zit in de doorrekening alleen voor de 960 eenheden
Geertruidenberg. Deze is echter van toepassing op al het DAEB bezit in de portefeuille. WSG
kan het effect van de huursombenadering op het totale bezit niet inschatten (dit hangt af van
de uitgangspunten van de ‘€308m doorrekening’ van WSW en die zijn niet in detail bij WSG
bekend).
 Organisatie
Zowel in het geval van een digitaliserings- en professionaliseringsslag, als bij het uitbesteden
van werkzaamheden aan derden zal sprake zijn van extra kosten. WSW heeft met reguliere
kosten gerekend.
 Praktische uitvoerbaarheid
De praktische uitvoerbaarheid is niet uitgewerkt. Zo wordt er vanuit gegaan dat het vastgoed
dat geen noodzakelijk DAEB is, niet meer ondergebracht zal zijn bij een toegelaten instelling.
Of dit juridisch mogelijk is wordt niet toegelicht.
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Extra tekorten
Wanneer er aanvullende tekorten ontstaan, zal sprake zijn van een directe liquiditeitsbehoefte
die aangevuld moet worden.

Samenvattend analyse scenario Zelfstandig doorgaan – beleidsarm en niet borgbaar maken
De conclusie van WSG is dat de doorrekening van WSW een theoretische doorrekening is en geen
reëel scenario. Rekenkundig is dit wellicht ‘de bodem’ zoals door het WSW benoemd, maar hierbij
wordt volstrekt voorbij gegaan aan de enorme (financiële) risico’s van het scenario, specifiek op de
langere termijn. Het nooit hoeven te voldoen aan de ratio’s en het nooit meer doen van investeringen
in het vastgoed is voor een toegelaten instelling bovendien geen realistisch scenario. De feitelijke betekenis van dit scenario op basis van een rekenkundige benadering is immers een toegelaten instelling die nooit een gezonde en volwaardige corporatie wordt, die haar taken kan uitvoeren en voldoet
aan de wettelijke kaders. Een voorbeeld daarvan is dat huurharmonisatie naar markthuren is ingerekend voor alle woningen buiten de 960 te behouden DAEB-woningen in Geertruidenberg. Dit past niet
binnen de kaders van de huurwetgeving (max. inflatie + 1% op jaarbasis). WSW is zich daarvan bewust en schrijft daarover het volgende ‘veronderstellen wij dat dit bezit niet meer in een toegelaten instelling hoeft te zijn ondergebracht’.
Dit voorbeeld laat ook zien dat de doorrekening een theoretische benadering is en geen scenario. Er
is immers geen uitwerking van de praktische uitvoerbaarheid, juridische uitwerking en consequenties
voor de diverse belanghebbenden. De haalbaarheid is niet getoetst. Bij elke tegenvaller zal extra
steun verstrekt moeten worden. Dit is dan ook geen reëel scenario.
Daarnaast is het volgende opgenomen in Art. 111 lid 3 BTIV: ‘Het saneringsplan bestrijkt een daarin
op te nemen periode van ten hoogste 10 jaar.’ Ook de bij de aanvraag horende meerjarenanalyses en
financiële stukken betreffen de periode van het saneringsplan, en dus ten hoogste 10 jaar.
De subsidie aanvraag moet vergezeld gaan van een goedgekeurd saneringsplan. Een subsidieaanvraag dient met plan ingediend te worden, en dat plan mag maar 10 jaar bestrijken.

I.4 Conclusie ten aanzien van voorkeursscenario WSG
Op basis van bovenstaande door WSG uitgevoerde analyse, het risicoprofiel van de verschillende
doorrekeningen van WSW en de volkshuisvestelijke en organisatorische implicaties van de gepresenteerde alternatieven, kan WSG niet anders concluderen dan dat haar voorkeursscenario nog altijd het
Puzzelmodel is.
WSG ziet zwaarwegende argumenten die een saneringsperiode van 5 jaar rechtvaardigen, en niet 10
jaar of langer. Minimaal sinds 8 jaar verkeert WSG in een situatie van financiële problemen en saneringsmaatregelen. Een korte saneringsperiode is niet alleen in het belang van de volkshuisvesting,
maar ook in het financieel belang van saneerder. Het risicoprofiel wordt bij een langere saneringsperiode immers alleen maar groter, en het verleden heeft uitgewezen dat het uitstellen van de uiteindelijke
sanering niet leidt tot een lagere saneringsbijdrage, maar juist het tegenovergestelde. WSG vreest dat
zij bij een langere termijn uiteindelijk over enkele jaren wederom een subsidieaanvraag zal moeten indienen.
Kortom: volgens WSG is het in het belang van de volkshuisvesting om nu een subsidie te verlenen gebaseerd op een saneringsperiode van vijf jaar, omdat dit de zekerheid biedt dat op korte termijn eindelijk tot een finale oplossing zal worden gekomen.
In hiernavolgende schema’s worden de verschillende scenario’s nog eens in hun onderlinge relatie
getoond.
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II.

Voortschrijdend inzicht ten aanzien van het puzzelmodel

Ten aanzien van het Puzzelmodel is in de subsidieaanvraag ingegaan op een aantal randvoorwaarden dat ingevuld moet worden om tot een volledige afwikkeling te komen van de sanering via dit model.
(pag. 5 subsidieaanvraag)
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
onder gebracht 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 afspraken 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 bestuursaansprakelijkheidsclaims 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.

Stand van zaken
Er is overeenstemming bereikt met BZK dat
BZK de procedures voortzet (via akte van sessie).
Zie verder in deze notitie

Inmiddels is duidelijk dat BZK niet bereid is de
overnemende corporaties te vrijwaren op basis
van het voorstel. De vrijwaring ziet op twee onderdelen, nl. het voor elkaar in staan voor de
betaling van de dienst der lening én (bestuurs)aansprakelijkheid van onbekende claims.
Het eerste onderdeel is op te vangen door een
verklaring van de borger (alle leningen zijn geborgd) en voor het tweede kan een bedrag gereserveerd worden.
Over deze alternatieve oplossing is overleg nodig met de corporaties.
BZK is bereid tot het verstrekken van vrijwaring
van bestuur en RvC tot 6 maanden na het definitieve saneringsbesluit, tenzij WSG er in slaagt
een nieuwe aansprakelijkheidsverzekering af te
sluiten. WSG heeft daarvoor inmiddels offertes
ontvangen en verwacht een nieuwe verzekering
af te kunnen sluiten.
De aanvraag is ingediend en besproken met
Aw. Deze kan besluiten nadat er een besluit
over het saneringsplan is genomen. WSG voorziet geen problemen bij het verkrijgen van de
ontheffing.
In afwachting van een besluit is dit nog niet in
gang gezet.
Ook dit wacht op de besluitvorming over het saneringsplan.
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Betreffende de stand van zaken van het Puzzelmodel is verder het volgende van belang:


Overdracht aan Woonlinie;
De overdracht via activa-passiva van een zorgobject (12 vhe) vond in december 2017 plaats.
Het Puzzelmodel ziet nu dus nog op 8 corporaties. Daarbij heeft Woonlinie het complex kasstroomneutraal overgenomen en zodoende heeft dit geen impact op de hoogte van de saneringsbijdrage uit het Puzzelmodel.



Geldigheid bod 8 regio-corporaties;
De groep corporaties die een bod uitbracht op het bezit van WSG en waarmee intentieovereenkomsten gesloten zijn, is op de hoogte gebracht van de vertraging in de besluitvorming
over het saneringsbesluit én over de discussie of sprake kan zijn van volledige saneringssteun. De in oktober 2017 afgesloten intentieovereenkomsten zijn formeel niet meer van
kracht. Daarbij hebben de regio-corporaties aangegeven dat hun bod een einddatum kent en
niet onbeperkt geldig is. De door hen gestelde tijdslimiet is inmiddels ruimschoots verstreken.
De verwachting is dat de corporaties alsnog bereid zijn mee te werken aan het Puzzelmodel,
nadat met hen gesproken is over de condities.



Earn-out regeling overnemende corporaties; Puzzelmodel naar bijdrage van €525m;
In aanvulling op het bod zijn de overnemende corporaties bereid met de saneerder een earnout regeling te treffen betreffende de huurinkomsten van het zorgvastgoed. De corporaties
hebben een hoger risico ingerekend dan WSG, verband houdend met de wijziging van regelgeving in de zorg ten aanzien van huisvestingskosten en intramuraal versus scheiden wonen
en zorg.
Toetsing van het bod van de corporaties aan het streven naar marktconformiteit, laat zien dat
het basisscenario van de Beleggersvariant (waarin geen rekening wordt gehouden met behoud van DAEB) €28m voordeliger is dan het bassiscenario Puzzelmodel. Corporaties zijn bereid tot dit bedrag een earn-out regeling te treffen, waarin de wijziging van wetgeving bepalend is. Als bijlage III is het concept van de uitwerking van de regeling opgenomen.
Rekening houdend met de earn-out regeling en een opbrengst van €28m, is de benodigde saneringsbijdrage voor het basisscenario van het Puzzelmodel €525m. In het tegenvallersscenario wordt eveneens rekening gehouden met de earn-out regeling waarmee dit uitkomt op
€525m + €75m + €28m = €729m (conform de subsidieaanvraag).



Achterblijvende leningen;
In de subsidieaanvraag (par. 5.1.4 / pag. 53) heeft WSG aangegeven dat – op basis van de
kaders die op dat moment bekend waren – er twee oplossingen mogelijk zijn voor de achterblijvende leningen indien deze niet per direct afgelost zouden worden, namelijk.
A. onderbrengen in een nieuw op te richting stichting onder bestuur van WSW (de zgh. stichting achterblijvende leningen = afgekort StAL) of
B. alle schulden worden in de splitsing toebedeeld aan de overnemende corporaties, waarbij
de saneringsbijdrage naar rato wordt verdeeld.
Vanwege de verschillen in aflossingstermijn (resp. 5 en 1 jaar), de onzekerheid over de fiscale
ruling en de consequenties voor de saneringsheffing, is in de subsidieaanvraag vooralsnog
uitgegaan van de eerste optie, de StAL. Welke oplossing passend is voor de overfinanciering
is afhankelijk van de afspraken die BZK en WSW-borger nog moeten maken. WSG kan derhalve niets zeggen over de consequenties van de eventuele onmogelijkheid om aan een StAL
(als een van de mogelijkheden voor het afwikkelen van de achterblijvende leningen) een saneringssubsidie te verstrekken.
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Toetsing opbrengst zorgvastgoed;
BZK vraagt om de ‘validatie van de twee taxaties van het zorgvastgoed’ beschikbaar te
stellen. Dit betreft documenten waar WSG niet bij is betrokken en die door WSG zijn
opgevraagd bij het WSW. Deze zijn bijgevoegd als bijlage VI bij dit memo.



Fiscale ruling;
In Bijlage II is op basis van input van fiscaal adviseur Deloitte toegelicht wat de stand van zaken is ten aanzien van de fiscale positie van WSG. Dit heeft geen directe consequenties voor
het voorkeursscenario waarin wordt uitgegaan van volledige sanering. De overnemende
corporaties willen over het effect van de rulings spreken nadat deze defintief zijn. In het bod is
al rekening gehouden met afdracht van VpB.



Bijdrage van derden;
Inmiddels is een schriftelijke reactie ontvangen op het verzoek welke financiële of andere
bijdrage WSW-borger zou kunnen leveren aan de oplossing van de problematiek van WSG.
In bijlage IV is opgenomen de brief van WSW-borger van 9 januari 2018 en 24 april 2018,
waarin zij bevestigen geen bijdrage te kunnen leveren.



Update verkopen;
Verkopen hebben plaatsgevonden vanuit de verkoopvijver van WSG, danwel de BOGverkooplijst en deze verkopen zijn afgestemd met desbetreffende overnemende corporatie.
Het verkochte betreft zowel woningen als BOG-panden. De betreffende verkopen worden uit
de bieding van de corporatie genomen, waardoor de opbrengst van het Puzzelmodel (beperkt)
lager kan uitvallen.
De verkopen betreft tien woningen, één parkeerplaats en drie BOG panden die zijn geleverd.
Voor één woning incl. één parkeerplaats is sprake van een koopovereenkomst (levering volgt
nog). Totale opbrengst bedraagt circa 3 mio. WSG heeft momenteel nog één woning in de
verkoop.
Woningen uit de verkoopvijver neemt WSG bij mutatie in principe in verkoop. Nadat het
saneringsbesluit genomen is, zal dit nader bezien worden.
Grondposities;
WSG heeft sinds het indienen van de subsideaanvraag 2 grondposities geleverd aan partijen.
Er resteren nog 14 grondposities waarbij WSG voor 10 grondposities overeenstemming heeft
bereikt met kopers. Over 2 grondposities zijn de onderhandelingen in een afrondende fase.
Met de overnemende corporaties is afgesproken dat de verkochte grondposities die nog niet
geleverd zijn aan kopers (omdat nog niet aan alle verkoopvoorwaarden is voldaan, zoals
bijvoorbeeld een onherroepelijk bestemmingsplan) ten tijde van de juridische splitsing worden
geleverd aan de corporatie van desbetreffende puzzelstuk. Zij leveren dan te zijner tijd aan de
koper. Grondposities die niet tijdig verkocht zijn, worden tegen een nader te bepalen marktwaarde (op basis van een taxatie van een gezamenlijk aan te wijzen taxateur) overgenomen
door (betreffende) regiocorporatie.
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BIJLAGEN
Bijlage I:
Bijlage II:
Bijlage III:
Bijlage IV:
Bijlage V:

Bijlage VI:
Bijlage VII:
Bijlage VIII:

Balans en kasstroomoverzicht zelfstandig doorgaan WSG
Fiscale analyse verschillende scenario’s
Concept earn out regeling
Brieven WSW-borger van 9 januari 2018 en 24 april 2018 over het verstrekken
van een bijdrage
1. Memo 28 februari 2018 aanvullende analyse scenario ‘€491m’ door WSW
2. Memo 26 maart 2018 doorrekening scenario’ €308m’ door WSW
3. Doorrekeningen excelsheet van WSW, ontvangen door WSG 23 april 2018
4. 20180409 Q&A van WSW op de Vragen nav kasstroommodel
Analyse taxaties zorgvastgoed in opdracht van WSW + bijlage
Brief 18 april 2018 met aanvullend informatieverzoek van BZK (saneerder)
20180314 nadere uitwerking saneringskader door BZK
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