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MANAGEMENTSAMENVATTING
Historie
Stichting WSG (hierna WSG) is een woningcorporatie die in 2010 in grote financiële problemen
kwam. Het toenmalige Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (hierna CFV) heeft in juli 2013
een saneringsbesluit genomen en voor de eerste fase saneringssteun toegekend van circa 118
miljoen euro. Dit is onvoldoende om WSG weer gezond te maken. De eerste fase van de saneringsperiode loopt tot 1 juli 2018. In het voorjaar van 2016 heeft WSG in overleg met het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (hierna WSW), inmiddels belast met de uitvoering van de sanering, besloten om een herstructureringsplan te maken waarmee de continuïteit van de noodzakelijke DAEB-activiteiten is geborgd tegen zo laag mogelijke kosten voor de sector.
Aanvullend saneringsplan
In dit aanvullende saneringsplan wordt een financiële onderbouwing gegeven voor de aanvullende subsidieaanvraag waarin wordt verzocht om het toekennen van een aanvullende saneringssubsidie. Voor verschillende modellen en varianten wordt inzichtelijk gemaakt welke aanvullende saneringssubsidie benodigd is. Daarnaast wordt vanuit financieel perspectief toegelicht
welk model is gekozen. Voor alle modellen is een basis- en een tegenvallersscenario uitgewerkt,
waarbij de tegenvallersvariant -zoals voorgeschreven- de aan te vragen aanvullende saneringssubsidie bepaalt. In alle scenario’s is rekening gehouden met behoud van het noodzakelijk DAEB
conform de zienswijze van de gemeenten.
Te hanteren kaders
WSG heeft voor het opstellen van de aanvullende saneringsaanvraag een aantal kaders aangehouden die met Autoriteit woningcorporaties (hierna Aw) en WSW-saneerder en -borger zijn besproken en zijn voorgeschreven. Dit betreft de volgende kaders:
1.

2.

3.

4.

5.

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.
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.
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.
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.
Er wordt geen rentevisie gehanteerd (de huidige marktrente curve wordt gehanteerd).
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6.

Een oplossing die voor wat betreft de benodigde subsidie rekening houdt met het beschikbare vermogen in het saneringsfonds en de mogelijkheden om dit vermogen tijdig aan te
vullen.

Oplossingsmogelijkheden
De volgende drie modellen zijn uitgewerkt en nader geanalyseerd:
I. Het Puzzelmodel
Met acht corporaties uit de regio wordt een juridische splitsing van WSG in de zin van art.
2:334a BW gerealiseerd na toekenning van de aanvullende saneringssubsidie. Hierbij gaan
zowel activa als passiva over. De berekeningen zijn gebaseerd op biedingen zoals door de
overnemende corporaties (regiocorporaties) zijn gedaan. Aanvankelijk was sprake van negen overnemende corporaties, waarvan één corporatie slechts een complex met twaalf eenheden overneemt. De overdracht van dit puzzelstuk zal naar verwachting in december 2017
plaatsvinden via een activa-passiva transactie.
De aanvullende saneringssubsidie wordt in het Puzzelmodel in belangrijke mate bepaald
door de marktwaarde van de leningen die niet worden overgenomen.
II. Zelfstandig doorgaan
WSG voldoet in dit model eind 2022, na ontvangst van de aanvullende saneringssubsidie,
zelfstandig aan de financiële WSW-ratio’s. Op basis van de portefeuillestrategie worden hierbij in de periode tot en met 2022 circa 1.675 eenheden verkocht om aan de aflossingsverplichtingen tot dat moment te voldoen. Hierbij is eind 2022 geanalyseerd hoeveel leningen
WSG zou kunnen dragen op basis van de ratio’s van het WSW (draagkracht). De aanvullende saneringssubsidie wordt hierbij in belangrijke mate bepaald door de marktwaarde van
de leningen die niet gedragen kunnen worden
III. Beleggersvariant
WSG verkoopt in deze variant al haar vastgoed aan marktpartijen en corporaties. Dit betreft
een theoretische rekenkundige uitwerking die niet is getoetst vanuit regelgeving. Het theoretische van deze variant ziet erop dat de onderbouwing is gebaseerd op taxaties en niet op
biedingen uit de markt. De aanvullende saneringssubsidie wordt hierbij in belangrijke mate
bepaald door de marktwaarde van de leningen, te verminderen met de verwachte opbrengst
uit verkopen.
Minimaal noodzakelijk DAEB
Woningen die als noodzakelijk DAEB zijn betiteld, worden in de scenario’s voor de huur afgetopt
op de liberalisatiegrens en mogen niet worden uitgepond. Het aantal ‘noodzakelijk DAEB’ is op
basis van de zienswijzen van de gemeenten bepaald en dat is meegenomen in de uitvoering van
dit definitieve aanvullende saneringsplan. Dit heeft een effect op zowel de huurinkomsten en verhuurderheffing, als de verkoopopbrengst van Zelfstandig doorgaan en de Beleggersvariant (onder II en III). In het Puzzelmodel (onder I) heeft dit geen effect, omdat dit reeds is verwerkt in het
bod van de overnemende corporaties.
Financiële doorrekeningen
Onderstaand zijn de financiële uitkomsten op totaalniveau weergegeven, uitgedrukt in de aanvullende saneringssubsidie. In dit aanvullende saneringsplan wordt de opbouw van de aanvullende
subsidie toegelicht, waarbij deze op € 729 miljoen wordt vastgesteld, op basis van het tegenvallersscenario en rekening houdend met het risico van een rentedaling van 1,0%.
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Uitkom sten analyse
EUR mi joen

Basis

Tegen*

Puzzelmodel

(553)

(729)

Zelfstandig doorgaan 2022

(588)

(833)

Beleggersvariant Noodzakel jk DAEB

(619)

(846)

* Tegenvallersscenario incl 1% rentedaling

Op pag. 7 is een overzicht opgenomen met daarin een uitgebreidere onderbouwing van de uitkomsten van de verschillende doorgerekende modellen. Hierbij dient te worden opgemerkt dat
als peildatum 31-12-2017 is gebruikt voor het Puzzelmodel en 31-12-2022 voor het model Zelfstandig doorgaan.
Conclusie
Uit de doorrekeningen en de analyses blijkt dat, ongeacht welk model, een forse aanvullende
saneringssubsidie benodigd is om de financiële problemen van WSG duurzaam op te lossen.
Om te komen tot een voorkeur heeft WSG een afwegingskader gehanteerd, waarbij behoud van
noodzakelijk DAEB en de laagste aanvullende saneringssubsidie voor de sector leidend zijn. Op
basis van dit afwegingskader is WSG gekomen tot het Puzzelmodel als voorkeursmodel, waarbij
sprake is van de laagste verwachte saneringssubsidie en de minste risico’s en onzekerheden.
Voor het gehanteerde afwegingskader en een uiteenzetting van de overwegingen die daarbij een
rol hebben gespeeld, wordt verwezen naar de aanvullende subsidieaanvraag van 27-11-2017,
met kenmerk 2017ASA2.
Overwegingen
Onderstaande overwegingen zijn voor WSG leidend in haar keuze voor het Puzzelmodel.
1.

Op basis van de financiële analyse van WSG is het Puzzelmodel financieel gezien het meest
voordelige model in zowel het basis- als het tegenvallersscenario. Hierbij is de aanvullende
saneringssubsidie die gevraagd wordt € 729m (tegenvallersscenario incl. rente-effect) en
streven is om op het basisscenario uit te komen (€ 553m).

2.

Bij de uitwerking van het basisscenario en het tegenvallersscenario is bij elk model de volgende systematiek gehanteerd. Het basisscenario is telkens het scenario waar op alle aspecten die uitkomst is genomen, die het meest gunstig uitvalt. Daar waar op aspecten risico’s
en mogelijke tegenvallers voorzien zijn, zijn deze tegenvallers verwerkt in het tegenvallersscenario.
Het Puzzelmodel is gebaseerd op de biedingen van de overnemende corporaties, die in hun
bod rekening hebben gehouden met de risico’s en onzekerheden. Daarmee zijn in het basisscenario van het Puzzelmodel nagenoeg alle risico’s en onzekerheden ingerekend, terwijl
in het basisscenario van het model Zelfstandig doorgaan daarmee geen rekening is gehouden. Daar zitten de risico’s en onzekerheden verwerkt in het tegenvallersscenario
De delta tussen het basis- en tegenvallersscenario is bij het Puzzelmodel daarom significant
kleiner dan in het model Zelfstandig doorgaan. Wanneer zich meevallers voordoen in het
model Zelfstandig doorgaan zijn dit meevallers ten opzichte van het tegenvallersscenario en
niet ten opzichte van het basisscenario.
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3.

Het noodzakelijk DAEB is bepaald op basis van de ontvangen zienswijzen van de gemeenten waarin WSG actief is. Deze zijn van toepassing op alle modellen, waarbij het aantal
noodzakelijk DAEB door WSG is gemaximeerd op de omvang van het huidige DAEB-bezit.

4.

De hoogte van de saneringssubsidie wordt grotendeels bepaald door de te saneren leningenportefeuille. Hierbij is de flexibiliteit voor de resterende leningen die dienen te worden
gesaneerd, in het Puzzelmodel vergelijkbaar met de flexibiliteit bij Zelfstandig doorgaan en
Beleggersvariant. WSG gaat uit van het onderbrengen van de resterende leningen in een
separate entiteit.

5.

De Beleggersvariant is in meerdere opzichten minder gunstig dan het Puzzelmodel. Er is
sprake van een grotere verwachte saneringssubsidie. Daarnaast zullen eventuele meevallers na implementatie niet in de sector blijven, en zodoende is hierbij indirect sprake van het
mogelijk weglekken van maatschappelijk vermogen.

6.

In het geval van Zelfstandig doorgaan is WSG na verkoop van vastgoed in de periode tot en
met 2022, een relatief kleine corporatie met een significante exposure ten aanzien van het
zorgvastgoed (in het basisscenario). Het zorgvastgoed zorgt op dat moment voor het merendeel van de kasstromen en WSG wordt daardoor zeer gevoelig voor de risico’s, zoals
bijv. wijzigingen in de inkomsten van het zorgvastgoed. Wanneer het zorgvastgoed wordt
verdeeld over de corporaties in het Puzzelmodel is dit risico gemitigeerd.

7.

In het model Zelfstandig doorgaan voldoet WSG exact aan de meest strikte ratio’s. WSG
heeft dus nauwelijks ruimte om aanvullende tegenvallers op te vangen. Bovendien zal de
ruimte die WSG krijgt om in deze tweede fase van de sanering als een ‘volwaardige’ corporatie te functioneren, bepaald worden door de saneerder. De beleidsvrijheid zal beperkt zijn.

Het WSW zal doorslaggevend zijn in de manier waarop de saneringssubsidie wordt gestructureerd. Met eventuele effecten van deze structurering is geen rekening gehouden in het bepalen
van de aanvullende saneringssubsidie. WSG gaat in haar voorstel uit van een uitkering van de
aanvullende saneringssubsidie in 5 jaar. Dit om het effect voor de rest van de sector over de tijd
te verdelen en zoveel mogelijk aan te sluiten bij de voorgeschreven saneringssubsidie die reeds
is ingerekend door corporaties (1% per jaar gedurende 5 jaar).
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Overzicht financiële uitkomsten – (financiële samenvatting van het plan)

EUR m ln

2022
Toelichting

Puzzelm odel

Zelfstandig doorgaan
2022

Noodzakelijk DAEB 2017

2017

Basis

Tegenvaller

614

614

(614)

(614)

Basis

Tegenvaller

Draagkracht o b.v. LTV 75%

164

121

Totale kasstroom biedingen

Draagkracht o b.v. ICR 1,4

174

122

Kasstromen over te dragen leningen

Draagkracht o b.v. Solvabiliteit 20%

183

138

Effect portefeuille BOG/park

Draagkracht o b.v. DSCR 1,0

196

168

Beheerkosten 2 jaar exploitatie/verkoop

Draagkracht o b.v. Dekkingsratio 50%

206

205

Verkoopkosten

Draagkracht

164

121

Langlopende leningen

(495)

(495)

Marktw aarde leningenportefeuille

Overfinanciering

(332)

(374)

Marktw aarde te saneren

Indicatieve break funding costs

(177)

(200)

Correctie liquide middelen

Tekort saneringssteun 2018-2022
Aanvullende saneringsopgave

Correctie liquide middelen
Post onvoorzien

(62)

(85)

(571)

(659)

(10)

(23)

Toelichting

Beleggersvariant
2017

Marktw aarde over te dragen leningen

(428)

(428)

(1 009)

(1.009)

(581)

(581)

Toelichting

Basis

Verkoopw aarde k.k. portefeuille
Marktontw . + effect portefeuille w oningen

(A) Verkoopopbrengst
(B) Marktw aarde leningenportefeuille

25

24

Correctie liquide middelen

Post onvoorzien

-

(5)

Post onvoorzien

Vrijw aring corporaties

-

(6)

Tegenvaller
392

0,0%
-5,0%
2
-1,0%

-

382
0,0%

(2) -10,0%
(11)
(4)
376
(1 009)

2
-1,5%

(4)
(11)
(6)
363
(1.009)

25

24

-

(8)

Afw ikkelingskosten financiering

(4)

(14)

Afw ikkelingskosten financiering

(12)

(17)

Afw ikkelingskosten financiering

(16)

(31)

Afw ikkeling jur zaken + verbindingen

(3)

(10)

Afw ikkeling jur zaken + verbindingen

(3)

(10)

Afw ikkeling jur zaken + verbindingen

(3)

(10)

Afrekening w erkkapitaal

-

(10)

Afrekening w erkkapitaal

-

(5)

Overdrachtsbelasting

-

(16)

11

(13)

8

6

Grondopbrengsten

8

6

Verrekenbare verliezen
Grondopbrengsten

Aanvullende saneringsbijdrage

(588)

(706)

Aanvullende saneringsbijdrage

-

(126)

Breakfunding (ontw ikkeling marktrente)

Aanvullende saneringsbijdrage incl. 1% rentedaling

(588)

(833)

Aanvullende saneringsbijdrage incl. 1% rentedaling

Reeds ontvangen saneringsbijdrage

(118)

(118)

Reeds ontvangen saneringsbijdrage

Breakfunding (ontw ikkeling marktrente)
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(553)

(628)

Aanvullende saneringsbijdrage

(101)

Breakfunding (ontw ikkeling marktrente)

(553)

(729)

Aanvullende saneringsbijdrage incl. 1% rentedaling

(619)

(846)

(118)

(118)

Reeds ontvangen saneringsbijdrage

(118)

(118)

-

7

(619)
-

(671)
(176)

1.

SANERINGSPLAN DUURZAME OPLOSSING (DUO)

1.1

Inleiding

Voor u ligt het aanvullende saneringsplan DuO WSG. WSG maakt in dit plan inzichtelijk welke
aanvullende saneringssubsidie – indicatief – nodig is voor haar sanering en vergelijkt de gekozen
aanpak met verschillende scenario’s. Dit aanvullende saneringsplan is de uitkomst van een proces dat nader is omschreven in de subsidieaanvraag. WSG heeft medio 2016 een eerste versie
van het model Zelfstandig doorgaan als referentie opgesteld, waarbij WSG 10 jaar na de in 2013
gestarte sanering, aan de financiële ratio’s van het WSW voldoet. Dit is op 31-12-2022, de einddatum van de maximale saneringsperiode van 10 jaar. Voor WSG zal de saneringsperiode op
basis van dit aanvullende saneringsplan korter zijn, omdat in 2018 tot een definitieve oplossing
wordt gekomen middels het Puzzelmodel als voorkeursscenario.

1.2

Kaders van het aanvullende saneringsplan

WSG heeft voor het opstellen van de aanvullende saneringsaanvraag een aantal kaders aangehouden die niet ter discussie kunnen staan, omdat deze zijn voorgeschreven. Deze regels zijn
niet door WSG bepaald, maar opgenomen in de wet, de interpretatie door de saneerder of anderzijds
extern vastgelegd. Dit betreft de volgende kaders:
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 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 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).
6. Een oplossing die voor wat betreft de benodigde subsidie, rekening houdt met het beschikbare vermogen in het saneringsfonds en de mogelijkheden om dit vermogen tijdig
aan te vullen.
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1.3

Scenario’s op hoofdlijnen

Begin 2016 is WSG gestart met de scenario analyses. Hierbij is in eerste aanleg een aantal scenario’s uitgedacht en de haalbaarheid van deze scenario’s op hoofdlijnen onderzocht. Deze scenario’s zijn in de loop der tijd aangepast aan nieuwe inzichten en hebben uiteindelijk de basis
gevormd voor de huidige modellen, te weten het Puzzelmodel (een splitsing met acht corporaties), het model Zelfstandig doorgaan en de Beleggersvariant (uitgewerkt als theoretisch model).
Hiernavolgend staan deze modellen benoemd in combinatie met de scenario’s zoals deze in eerste aanleg zijn onderzocht. In lijn met de procesvereisten van het WSW is voor ieder model zowel
een basis- als tegenvallersscenario doorgerekend.
Bij de uitwerking van het basisscenario en het tegenvallersscenario is de volgende systematiek
gehanteerd. Het basisscenario is telkens het scenario waar op alle aspecten die uitkomst is genomen, die het meest gunstig uitvalt. Daar waar op aspecten risico’s en mogelijke tegenvallers
voorzien zijn, zijn deze tegenvallers verwerkt in het tegenvallersscenario.
1.3.1

Het Puzzelmodel / juridische splitsing - VOORKEURSSCENARIO

WSG heeft in eerste instantie onderzocht of fusie met één partner mogelijk is, maar snel bleek
dat de aard van de portefeuille en de regionale spreiding van het vastgoed maakte dat geen
enkele corporatie geïnteresseerd was in een één op één fusie. Men was wel geïnteresseerd in
overname van bezit in het eigen werkgebied. Vervolgens is het idee ontstaan om met meerdere
regionale collega corporaties tot een oplossing te komen. Met vele collega’s zijn gesprekken gevoerd en uiteindelijk bleken negen corporaties bereid een bijdrage aan deze oplossing te willen
leveren. Hierbij nemen alle partijen een deel van ‘de puzzel’ over, te weten het vastgoed in het
eigen werkgebied. Hierbij is gekozen voor het uitgangspunt ‘kasstroomneutraal’. De definitie hierbij is als volgt:
Kasstroomneutraal betekent dat de overnemende corporaties een inschatting maken van de
operationele kasstromen uit het vastgoed dat in een puzzelstuk is opgenomen en dat men daarbij leningen overneemt die qua rente en aflossing cumulatief exact dezelfde kasstroom kennen.
Dit betekent dat de overnemende corporaties niet aan het vastgoed verdienen, maar hier ook
geen verlies op maken, uitgaande van een juiste inschatting van de kasstromen vanuit het vastgoed. Hierbij is dit geen marktconforme transactie, de cumulatieve kasstroom is immers € 0.
Omdat van het kasstroomneutrale principe wordt uitgegaan hoeven de kasstromen niet te worden
verdisconteerd. Hiermee ontstaat dan ook geen discussie over te gebruiken disconteringsvoeten
voor de kasstromen uit het vastgoed en van de leningen.
1.3.2

Zelfstandig doorgaan

Als referentiescenario heeft WSG doorgerekend welke saneringssubsidie benodigd is op het moment dat zij zelfstandig doorgaat en het noodzakelijk DAEB behouden blijft (binnen WSG of na
verkoop). In dit model Zelfstandig doorgaan wordt in 2022 aan de WSW-ratio’s voldaan en in de
periode t/m eind 2022 worden leningen zoveel mogelijk afgelost met de opbrengsten uit veronderstelde verkopen. Hierbij worden circa 1.675 eenheden complexgewijs verkocht en blijft de kern
van 960 DAEB-eenheden (plus 60 niet-DAEB eenheden) in Geertruidenberg en het zorgvastgoed
in bezit van WSG. Van de zorgeenheden worden er 208 verkocht en naast de complexgewijze
verkoop is sprake van het uitponden van circa 10 woningen per jaar. In dit model zitten significante risico’s, specifiek in het basisscenario. Zo wordt de portefeuille dermate klein dat het een
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Grondposities
Naast het bovenstaande heeft WSG nog een beperkt aantal grondposities. WSG zal deze grondposities in het geval van het Puzzelmodel en de Beleggersvariant op korte termijn verkopen (dan
wel overdragen aan de overnemende corporaties). Daarbij zal in 2017 sprake zijn van een afwaardering van de huidige boekwaarde (op basis van taxaties en verkoopresultaten). Hierbij is
de volgende inschatting gemaakt van de kasstromen volgend uit de resterende grondposities:
Basisscenario:
Kasstroom 2017: € 4,5m met een afwaardering op de portefeuille van € 1,9m in 2017
Kasstroom 2018: € 7,6m
Tegenvallersscenario:
Kasstroom 2017: € 3,9m met een afwaardering op de portefeuille van € 3,7m 2017
Kasstroom 2018: € 6,4m
De delta in grondopbrengsten in 2017 tussen basis- en tegenvallersscenario is de reden van de
delta in liquiditeitspositie tussen de twee scenario’s, zoals blijkt uit de doorrekening.

1.5

Noodzakelijk DAEB

WSG heeft zoals voorgeschreven aan alle gemeenten waar WSG werkzaam is een zienswijze
op noodzakelijk DAEB gevraagd. In bijlage B staat een overzicht van de resultaten. Hierbij heeft
WSG richting de gemeenten aangegeven welk bezit op 31-12-2016 DAEB was en welk bezit op
basis van de punten geliberaliseerd kan worden. Ook wisten de gemeenten welk beleid de puzzelcorporaties met het vastgoed voorstaan. WSG heeft de vraag open bij de gemeenten neergelegd. De uitkomst verschilt per gemeente waarbij de gemeenten Geertruidenberg en Roosendaal
grotendeels vasthouden aan de prestatieafspraken. Een aantal andere gemeenten merkt het
DAEB bezit dat de overnemende corporaties als DAEB benoemen aan als noodzakelijk DAEB.
Hierbij heeft WSG het standpunt ingenomen dat, in afwijking van de zienswijze van enkele gemeenten. het noodzakelijk DAEB-bezit in een gemeente nooit groter kan zijn dan het huidige
DAEB-bezit van WSG uitgaande van de stand per 1-9-2017.
In haar eigen portefeuillestrategie zou WSG 421 woningen liberaliseren (per 1-1-2017) waarbij
reeds 422 woningen niet-DAEB waren. Deze strategie is gebaseerd op het gegeven dat WSG
zowel in Geertruidenberg als Roosendaal prestatieafspraken heeft met de gemeente en huurdersorganisatie. Met alle andere gemeenten waar WSG bezit heeft, heeft WSG geen prestatieafspraken en met hen vond in het verleden ook geen overleg plaats (behalve over de projecten).
In het kader van de duurzame oplossing voor WSG is vanwege de procesvereisten met alle gemeenten overleg geweest en hen gevraagd om een zienswijze.
Op basis van de zienswijzen van de gemeenten is het aantal te liberaliseren woningen naar beneden bijgesteld en is in de berekeningen er van uit gegaan dat nog 102 woningen kunnen worden geliberaliseerd (300 woningen worden niet meer geliberaliseerd, 19 woningen zijn in de periode t/m september 2017 geliberaliseerd).
De financiële effecten van het noodzakelijk DAEB zijn te onderscheiden in effect op de huurinkomsten, de verhuurderheffing en op de verkoopopbrengst. De huurinkomsten worden in geval
van noodzakelijk DAEB gemaximeerd op € 710,68 per maand (in het tegenvallersscenario blijft
50% van de woningen die niet worden geliberaliseerd op € 592,55). Het effect op de verkoopopbrengst is het gevolg van het niet kunnen realiseren van de marktwaarde bij complexgewijze
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verkoop en het niet kunnen realiseren van de markthuur. In bijlage III is een nadere toelichting
van het effect op de verkoopopbrengst opgenomen.
De impact per model is globaal als volgt:
 Puzzelmodel;
Noodzakelijk DAEB heeft geen directe impact op het Puzzelmodel: corporaties hebben hun
biedingen gedaan waarbij de zienswijze van de gemeente niet als directe factor is benoemd
(ook geen beperking van het DAEB).
 Zelfstandig doorgaan;
in de basis is rekening gehouden met noodzakelijk DAEB door 300 woningen extra in de DAEB
te houden, en is een afslag op de marktwaarde bij verkoop van 15% in de basis en 20% in het
tegenvallersscenario verondersteld. Het effect van het noodzakelijk DAEB is relatief beperkt
doordat het overgrote deel van de woningen die ten opzichte van het initiële portefeuillebeleid
van WSG extra in de DAEB worden gehouden worden verkocht in de periode t/m 2022 om
aan de financieringsverplichtingen te voldoen. De afslag van 15%-20% op de verkoopopbrengst heeft wel effect (circa €7m in de periode t/m 2022).
 Beleggersvariant;
In de uitkomst die is gepresenteerd rekening houdend met het noodzakelijk DAEB, is een
afslag van 15% op de verkoopopbrengst van het noodzakelijk DAEB gehanteerd in het basisscenario en 20% in de tegenvallersscenario.

1.6

Niet-DAEB activiteiten

Onderstaand zijn de huidige niet-DAEB activiteiten benoemd en de manier waarop zij worden
ingezet om de saneringssubsidie te beperken. Dit betreffen de maatregelen om de niet-DAEB
activiteiten te beëindigen zoals gevraagd in het BTIV.
Niet-DAEB woningen
De niet-DAEB woningen dragen bij aan de kasstroom van WSG bij het model Zelfstandig doorgaan. Een aantal niet-DAEB woningen worden in het Puzzelmodel door de overnemende corporaties teruggebracht naar DAEB (anderzijds worden ook DAEB-woningen overgeheveld naar de
niet-DAEB). Voor de woningen geldt dat sinds de start van de sanering in 2013 meer woningen
niet-DAEB zijn geworden. Een van de saneringsmaatregelen was om de huuropbrengst te optimaliseren via huurharmonisatie en daardoor zijn woningen geliberaliseerd.
BOG/MOG
WSG heeft in de eerste fase van de sanering zoveel mogelijk BOG-panden verkocht aan de
markt. De panden die WSG nu nog heeft, zijn oorspronkelijke MOG-panden die na invoering van
de nieuwe woningwet als BOG worden gekwalificeerd. Ook bij deze panden wordt een actief
verkoopbeleid gehanteerd.
Parkeren
Betreft voor het overgrote deel parkeerplaatsen bij woningen. Deze zijn administratief losgeknipt
van de DAEB-huurcontracten om deze separaat inzichtelijk te maken.
Gronden/deelnemingen
De gronden van WSG zijn initieel aangekocht om sociale woningen te ontwikkelen. Deze gronden
zijn zoveel mogelijk verkocht in de periode sinds 2013 en alleen wanneer dit om juridische redenen/conflicten of vanuit eigendomsperspectief (verbinding/joint venture) niet mogelijk was heeft
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WSG deze posities nog in bezit. Daarnaast is de verkoop van de kansrijke grondposities in het
kerngebied, vanwege de bouwcrisis in de beginfase van de sanering, als laatste opgestart. WSG
zal nog zoveel mogelijk grondposities verkopen voordat het tot een juridische splitsing (conform
het Puzzelmodel) komt. Onder paragraaf 1.4 is nader ingegaan op de verwachte opbrengst van
de huidige posities. Mochten de grondposities niet verkocht zijn voor de juridische splitsing, dan
worden deze in principe aan de corporatie die in de betreffende regio zit, overgedragen.
WSG heeft daarnaast nog belangen in twee deelnemingen, gerelateerd aan de projecten Heldenpark Breda en Couveringepark Steenbergen. In de eerste fase van de sanering zijn vier overige deelnemingen geliquideerd. In de twee nog bestaande deelnemingen zitten ook grondposities. WSG zal ook haar posities in deze verbindingen zoveel mogelijk afbouwen voor de splitsing.
Conclusie is dat WSG haar niet-DAEB activiteiten, met uitzondering van reguliere woningen, zoveel mogelijk heeft afgebouwd sinds het begin van de sanering in 2013. In beginsel is alleen
wanneer het financieel gunstiger was om door te exploiteren of wanneer het juridisch gezien niet
mogelijk was, nog geen afscheid genomen van de niet-DAEB activiteiten.

1.7

Maatregelen Reglement financieel beleid en beheer

WSG heeft een Reglement financieel beheer en beleid waarbij zoveel mogelijk is aangesloten bij
de standaard zoals in de sector gebruikelijk. Dit Reglement (inclusief Addendum) is als bijlage
toegevoegd (externe bijlage I). Deze paragraaf is de invulling van het vereiste om maatregelen
te nemen om aan het Reglement financieel beleid en beheer te voldoen zoals voorgeschreven in
het BTIV.
De eisen die in het reglement van WSG zijn gesteld hebben onder meer betrekking op de uitgangspunten van het financieel beleid en beheer, de organisatie en jaarlijkse monitoring en de
betrokkenheid van het intern toezicht op het beheer. Ook worden regels gesteld voor beleggingen
en derivaten. Daarbij heeft WSG in lijn met de veegwet een addendum opgesteld ten aanzien
van de verbindingen (d.d. 31-10-2017).
WSG zorgt ervoor dat het Reglement financieel beleid en beheer actueel blijft, dat het een feitelijke beschrijving van de processen is en dat zij toeziet op de naleving daarvan. WSG borgt de
actualiteit van het reglement door deze op te nemen in het controleplan.
WSG voldoet aan haar eigen reglement en heeft de afgelopen jaren flink in haar processen en
organisatie geïnvesteerd. Dit neemt niet weg dat met name de financiële continuïteit van WSG
staat of valt met de subsidie die zij krijgt vanuit de sanering. WSG voldoet al meerdere jaren aan
geen van de ratio’s van het WSW, waarbij deze ratio’s ook blijven verslechteren als gevolg van
de onevenredig grote leningen portefeuille en zodoende het negatieve operationele resultaat na
rente. Hierbij verkoopt WSG jaarlijks woningen zonder dat dit de relatieve balanspositie verbetert
(verhouding activa - schulden).
Aandachtspunt binnen WSG is de voortdurende en hoge druk die door het traject ‘Duurzame
oplossing’ (hierna DuO) op de organisatie ligt en de bezetting door deels inhuurkrachten. Hierdoor
is de organisatie kwetsbaar, specifiek in het geval van Zelfstandig doorgaan. Risico hierbij is dat
kennis verloren gaat wanneer medewerkers en inhuurkrachten de organisatie verlaten, hetgeen
reeds aan de orde is. In het model Zelfstandig doorgaan wordt er vanuit gegaan dat de organisatie
opnieuw opgebouwd moet worden en dat moet worden geïnvesteerd in onder andere (kantoor)automatisering.
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1.8

Uitkomsten overleg met derden betrokken bij de financiering van
de werkzaamheden van WSG

WSG heeft gesprekken gevoerd met derden die betrokken zijn bij (de financiering van) de werkzaamheden van WSG. In deze gesprekken is besproken wat de bijdrage van deze derden kan
zijn aan de uitvoering van het aanvullende saneringsplan.
Banken
Belangrijke financieel betrokkenen zijn hierbij de banken, te weten de Bank Nederlandse Gemeenten (hierna BNG) en de Nederlandse Waterschapsbank (hierna NWB). Deze twee banken
hebben op dit moment alleen geborgde leningen uitstaan bij WSG als TI. De banken hebben
aangegeven mee te willen werken aan een oplossing voor WSG middels het opknippen van leningen. Verder hebben de banken richting het WSW aangegeven mee te willen werken aan het
onderbrengen van de achterblijvende leningen in een nieuw op te richten entiteit, indien de bestaande borging door WSW integraal mee overgaat.
Met de banken is een zogenaamde dry run gedaan, waarbij treasuryadviseur
en de BNG
en NWB gelijktijdig de marktwaarde van een aantal representatieve leningen (met verschillende
looptijden en rentes) hebben bepaald. Hieruit is gebleken dat het afkopen van korte leningen
enigszins duurder uit zal vallen dan de inschatting van
op basis van de 6-maands
EURIBOR curve en lange leningen enigszins goedkoper. Het verschil is door
ingeschat
voor de verschillende scenario’s en komt terug als post ‘Afwikkelingskosten’ in de totaaloverzichten. WSG hecht eraan te melden dat dit dus geen boeterente betreft, maar een correctie van de
verschillen in rekenmethodiek. De banken hebben nog niet aangegeven of zij boeterente in rekening brengen.
Borger WSW
Daarnaast wordt vanaf begin 2016 meer dan maandelijks gesproken met WSW-borger en zijn zij
meegenomen in alle processtappen die zijn doorlopen om tot deze aanvullende subsidieaanvraag
te komen.
WSW-borger is schriftelijk verzocht aan te geven welke bijdrage zij in financiële termen wil leveren
aan de oplossing van WSG. Hierbij heeft WSG mondeling van WSW begrepen dat zij geen financiële bijdrage zal leveren.
Autoriteit woningcorporaties
De Aw is eveneens periodiek geïnformeerd over de voortgang van het proces en was ter ondersteuning van het proces aanwezig bij de overleggen met de regiocorporaties. Daarnaast zijn
aparte overleggen gevoerd over het scheidingsvoorstel, de ontheffing van de markttoets en de
nog in gang te zetten procedure voor juridische splitsing.
Gemeenten
In relatie tot de financiering zijn de gemeenten als achtervang geïnformeerd over de voorgenomen splitsing en het mogelijke effect op hun achtervangpositie. Hierbij is toegelicht dat overall,
na aanvullende sanering, de exposure van WSG afneemt en dus de achtervangpositie van de
gemeenten verbetert. In de komende maanden zal WSG het definitieve beeld opmaken (wanneer
ook de afwikkeling van de leningen verder wordt ingevuld) en zal inzichtelijk worden welke gemeenten een lagere exposure krijgen. Verscheidene regiocorporaties hebben hierbij aangegeven
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dat, wanneer gewenst vanuit de gemeente, ze willen onderzoeken of het ’verhangen’ van de
achtervang tussen gemeenten mogelijk is.
Sector
Uiteindelijk dragen alle corporaties in Nederland bij aan het saneringsfonds en komt het op hen
neer om de aanvullende sanering te betalen. Met de overnemende corporaties is besproken dat
er voor hen geen sprake zal zijn van vrijstelling van de saneringsheffing, ondanks de bijdrage die
ze leveren in het kader van het puzzelmodel. Zij zullen dus ook aangeslagen worden voor de
saneringsheffing.
Op sectorniveau heeft WSG op eigen verzoek sinds de zomer van 2016 afstemming met een
speciaal hiervoor ingestelde Aedes-adviescommissie. Ook de Adviescommissie heeft het hele
traject kunnen volgen en met haar adviseur Finance Ideas toegang gehad tot alle stukken van
WSG. Nadat de aanvullende saneringsaanvraag definitief is, ontvangt de Aedesadviescommissie
deze en zal een advies uitbrengen aan WSG en zal het bestuur van Aedes haar standpunt daar
over kenbaar maken.

1.9

Maatregelen in relatie tot de meerjarenanalyse

Zoals opgenomen in art. 111, lid 5 onder a van het BTIV, dient WSG toe te lichten welke maatregelen zij neemt om de saneringssubsidie te verlagen in relatie tot de meerjarenanalyse. Enerzijds
heeft WSG de gesprekken gevoerd met de corporaties om de uitgangspunten zo reëel mogelijk
in te schatten. Anderzijds het volgende ten aanzien van de in het BTIV benoemde punten:
 Besparing op kosten bedrijfsvoering: WSG heeft haar organisatie de laatste jaren opgebouwd
om zo efficiënt mogelijk te opereren. Hierbij is geïnvesteerd in het op orde brengen van bijvoorbeeld sturing en control, risicobeheersingsmaatregelen voor het zorgvastgoed. Verdere
besparing op kosten van de bedrijfsvoering is in de ogen van WSG onverantwoord. Investeringen zijn nodig in de organisatie en automatisering. Gezien de beperkte horizon tot effectuering van het voorkeursscenario zullen deze investeringen niet gedaan worden.
 Verhuurbaarheid onroerend goed en optimalisatie huuropbrengsten gelet op vraag en aanbod:
de afgelopen 5 jaar heeft WSG overal waar mogelijk haar huren opgetrokken tot markthuren,
behalve in de kernen waar WSG prestatieafspraken heeft. Sinds de ondertekening van de LOI
en het ontvangen van de zienswijzen van de gemeenten houdt WSG ook hier rekening mee.
Hier zit geen verdere optimalisatie in.
 Mogelijkheid voor vervreemden onroerend goed: WSG heeft in de afgelopen 5 jaar hold/sell
analyses gedaan om te bepalen welk vastgoed verkocht kan worden. Al het BOG is waar
mogelijk verkocht, nadat eerst de huurovereenkomsten geoptimaliseerd zijn (veelal verlengingen) en ook van de grondposities is waar mogelijk afscheid genomen. Het resterende nietDAEB bezit (de woningen) leveren een bijdrage aan de sanering door mee te gaan in het
Puzzelmodel.
 Mogelijkheden om DAEB door andere TI te laten voortzetten: WSG heeft onderzocht of zij zou
kunnen fuseren met één TI, dit is niet gelukt (zie subsidieaanvraag). In het Puzzelmodel is het
gunstiger gebleken het vastgoed over te dragen aan een groep corporaties die in desbetreffend gebied werkzaam zijn.
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2.

PUZZELMODEL

2.1

Inleiding

Het Puzzelmodel is het resultaat van een proces van het laatste anderhalf jaar. Hierin is met
corporaties die actief zijn in het werkgebied van WSG en nog enkele landelijk opererende corporaties gesproken. Met negen corporaties is verder doorgesproken over de overname van een
deel van het WSG bezit. Hierbij is gekeken naar de regionale verdeling van het vastgoed van
WSG en de corporatie die desbetreffend gebied tot haar kernwerkgebied rekent. Daar waar meerdere corporaties in een bepaald gebied werkzaam zijn (dit speelt beperkt) is na overleg met betrokkenen de keuze gemaakt. Essentieel was – om een duurzame oplossing te zijn - dat de oplossing een totaaloplossing moet zijn, waarin niets overblijft. Iedere corporatie neemt alle bezit in
haar eigen werkgebied over (principe alles of niets). Er is gekozen voor een kasstroomneutraal
uitgangspunt, omdat WSG in overleg met WSW verwachtte dat hiermee de meeste leningen
overgenomen zouden kunnen worden. Dit betekent dat de kasstromen uit het vastgoed gelijk zijn
aan de kasstromen van de leningen die de collega corporaties overnemen.
Acht van de negen corporaties hebben op 11 oktober 2017 een letter of intent (hierna LOI) getekend waarin de uitgangspunten van de overdracht zijn vastgelegd. De timing van de overdracht
is in het eerste kwartaal 2018. De negende corporatie neemt slechts één DAEB-complex van 12
woningen over en doet dat middels een activa/passiva transactie die naar verwachting nog voor
de juridische splitsing wordt geformaliseerd. Onderstaand wordt over negen corporaties gesproken, waarbij ook de negende corporatie het vastgoed op basis van kasstromen overneemt.
Door de portefeuille op te delen naar de werkgebieden van de collega corporaties is het voor
collega corporaties haalbaar gebleken om bij te dragen aan een totaaloplossing voor WSG.
De negen corporaties hebben ieder een bieding gedaan op de exploitatiekasstroom voor hun
betreffende ‘puzzelstuk’. In de bijlage D is per puzzelstuk een toelichting opgenomen op de kasstromen zoals meegenomen en de inschatting van WSG bij deze kasstromen. De selectie van de
leningen is in samenspraak tussen WSG en de collega corporaties tot stand gekomen.
WSG heeft in november 2016 haar inschatting van de kasstromen voor het eerst gedeeld met de
corporaties. Vervolgens is in februari 2017 een dataroom opengesteld waarin alle onderleggers
van de kasstromen waren opgenomen (de index van de dataroom was een bijlage bij de LOI).
Vervolgens zijn per corporatie vele gesprekken gevoerd op bestuurlijk en managementniveau.
De gesprekken bestonden uit één op één gesprekken, plenaire gesprekken en presentaties met
specialisten (zorg, fiscaal, leningen) en regiobijeenkomsten waarbij alle corporaties bestuurlijk
vertegenwoordigd waren. Ook zijn meetings geweest voor alle RvC’s van de overnemende corporaties én van de huurdersorganisaties. In het due diligence proces is op een zeer laag aggregatieniveau naar de kasstromen en het onderliggende vastgoed gekeken (zowel vanuit financieel
perspectief, onderhoud, verhuurbaarheid en een aparte informatiestroom inclusief gesprekken
over het zorgvastgoed). Daarbij is aan de kant van WSG gedurende het proces (beperkt) sprake
van nieuwe inzichten geweest die zij in haar basiskasstromen heeft meegenomen. Wel is WSG
gewezen op risico’s in de kasstromen die zijn verwerkt in het tegenvallersscenario van het model
Zelfstandig doorgaan (bijvoorbeeld ten aanzien van het zorgvastgoed).
Per corporatie had WSG in eerste aanleg een alternatief voor het geval een corporatie af zou
haken. Dit was in de meeste gevallen één van de andere corporaties en in enkele gevallen was
dit verkoop aan de markt (wanneer sprake was van merendeel niet-DAEB vastgoed). Het gehele
proces is doorlopen met alle corporaties en zij hebben ook aangegeven dat op dit punt in het
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proces geen discussie meer gevoerd kan worden over welk deel men overneemt en of iedereen
deelneemt. Het is vanuit dat perspectief “alles of niets”. Argumentatie daarbij is dat men allemaal
vastgoed overneemt dat men vanuit de eigen strategie niet zou aankopen als het dossier WSG
niet speelde (niet-DAEB vastgoed, deel van het zorgvastgoed).
Vanaf mei 2017 hebben de corporaties hun inschatting van de kasstromen van WSG toegelicht,
waarbij deze op onderdelen significant afweken van de inschatting die WSG in haar basiskasstroom had opgenomen. WSG heeft getracht op management en bestuurlijk niveau in gesprekken
verschillen van inzicht op te heffen. Dit is op een aantal onderdelen gelukt, maar ook moet worden
geconstateerd dat de overnemende corporaties meer onzekerheden hebben ingerekend. Dit is
overigens wel te verklaren omdat WSG dergelijke onzekerheden in haar tegenvallersscenario
meeneemt en kansen door WSG in de basiskasstromen zoals gedeeld waren meegenomen.
Toch blijven ook in vergelijking met het tegenvallersscenario verschillen bestaan. Deze zijn enerzijds beleidsmatig van aard (wel of niet liberaliseren van een aantal woningen), en anderzijds een
verschil van risicoperceptie (bijvoorbeeld een inschatting van het onderhoud of WKO opbrengsten).

2.2

Uitgangspunten basisscenario Puzzelmodel

Door WSG zijn alle onderleggers van de door WSG ingeschatte kasstromen in een Dataroom
beschikbaar gesteld. Op basis van deze informatie in combinatie met uitgebreide gesprekken
hebben de overnemende corporaties een inschatting gemaakt van de kasstromen voortvloeiend
uit het bezit. Deze kasstromen wijken af van de inschatting van WSG. De grootste verschillen
zitten in de huurstromen. Hierbij zijn de twee belangrijkste afwijkingen de huurverwachting voor
het zorgvastgoed, waarbij WSG meer vertrouwen heeft in een langere voortzetting van de huidige
huurinkomsten van het zorgvastgoed en de overnemende corporaties zorgvastgoed extramuraliseren naar de DAEB (inclusief verhuurderheffing effect). Daarnaast heeft de hoogte van de huur
van de (optioneel te liberaliseren) woningen een significante impact eveneens vanwege bijbehorend effect op de verhuurderheffing. Het huurbeleid van WSG was gericht op optimalisatie van
de woninghuren buiten de kern Geertruidenberg, terwijl de overnemende corporaties hun eigen
huurbeleid toepassen vanuit het uitgangspunt dat men voor al de eigen huurders één en hetzelfde
beleid heeft.. Uiteindelijk hebben de overnemende corporaties een bieding gedaan op basis waarvan zij het puzzelstuk willen overnemen. WSG heeft de biedingen van de overnemende corporaties meegenomen in de doorrekening.
Verder zijn de volgende uitgangspunten van belang:
1. Kasstroomneutrale overdracht vastgoed en leningen: de cumulatieve operationele kasstromen uit het vastgoed zijn gelijk aan de rente en aflossing van het totaal aan over te nemen
leningen. Een puzzelstuk bestaat naast de activa uit leningen waarbij de uitgaande kasstromen van de leningen in lijn zijn met de kasstromen uit de activa.
2. De operationele kasstroom is vastgesteld conform de door WSG van de collega corporaties
ontvangen biedingen. De totale operationele kasstroom bedraagt € 614 miljoen.
3. De marktwaarde van de leningen van circa € 1,01 miljard per 31-12-2017 (op basis van de
rentecurve van 31-10-2017) is bepaald door
4. Uitgangspunt is voor WSG altijd geweest dat sprake dient te zijn van een totaaloplossing,
waarbij zowel vastgoed en leningen worden overgedragen, maar ook lopende juridische zaken op een correcte manier worden afgehandeld. Alleen dan is er sprake van een duurzame
oplossing.
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5.
6.
7.
8.

9.

2.3

Grondposities worden zoveel mogelijk verkocht en wanneer niet mogelijk overgedragen aan
de corporatie in wiens werkgebied de grondposities gelegen zijn.
Juridische procedures worden overgedragen aan het Ministerie van BZK.
De acht corporaties krijgen een vrijwaring evenals bestuur/RvC van WSG door BZK.
WSG heeft een sociaal plan voor de werkorganisatie opgesteld, waarbij wordt uitgegaan van
een juridische splitsing uiterlijk per 30 april 2018. Hier gaan de medewerkers van WSG op
dit moment ook vanuit.
De regiocorporaties zullen ook saneringsbijdrage betalen voor de WSG casus, zij worden
niet gevrijwaard. Hiervoor is zeer bewust gekozen om discussie omtrent dit onderwerp te
voorkomen. Hierbij is in de kasstroom van WSG, als cashout, rekening gehouden met een
saneringsheffing van 1% van de huur per jaar gedurende vijf jaar zoals voorgeschreven.
Voor het over te nemen bezit is in lijn met het kasstroomneutrale uitgangspunt dus rekening
gehouden met deze voorgeschreven subsidie.

Uitkomst indicatieve berekeningen

De totale benodigde aanvullende saneringssubsidie die zal worden aangevraagd bedraagt
€ 729m (€ 628m + € 101m mogelijk onvoorzien rente-effect).

Puzzelm odel

Toelichting
Totale kasstroom biedingen
Kasstromen over te dragen leningen

Marktw aarde over te dragen leningen

2017

Basis

Tegenvaller

614

614

(614)

(614)

(428)

(428)

(1.009)

(1.009)

Marktw aarde te saneren

(581)

(581)

Correctie liquide middelen

Marktw aarde leningenportefeuille

25

24

Post onvoorzien

-

(5)

Vrijw aring corporaties

-

(6)

Afw kkelingskosten financiering

(12)

(17)

Afw kkeling jur zaken + verbindingen

(3)

(10)

Afrekening w erkkapitaal

-

(10)

Overdrachtsbelasting

-

(16)

11

(13)

8

6

Verrekenbare verliezen
Grondopbrengsten

Aanvullende saneringsbijdrage
Breakfunding (ontw ikkeling marktrente)

18

2017

(553)
-

(628)
(101)

Aanvullende saneringsbijdrage incl. 1% rentedaling

(553)

(729)

Reeds ontvangen saneringsb jdrage

(118)

(118)
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Toelichting op de posten in de doorrekening:
1. De operationele kasstroom is conform de door de corporaties gedane biedingen € 614m.
Ook de over te dragen leningen aan collega corporaties hebben een cumulatieve kasstroom
(rente + aflossing) van € 614m (zie bijlage D).
2. De marktwaarde van de leningen die worden overgedragen is € 428m. De marktwaarde van
het af te lossen deel van de leningen is € 581m.
3. Na uitbetaling van de volledige reeds toegekende saneringssteun van € 118m bestaat per
eind 2017 een liquiditeitspositie van circa € 25m in de basis en € 24m in het tegenvallersscenario.
4. WSG neemt in haar aanvraag een post onvoorzien op in verband met onzekerheden in de
periode tot splitsing. In interne bijlage V is hier een toelichting voor opgenomen. Deze post
is ingeschat op € 5m en hierin zijn ook eventuele onvoorziene kosten van het huidige WSG
bestuur en RvC in geval van juridische procedures meegenomen (vrijwaring).
5. Daarnaast zullen de overnemende corporaties gevrijwaard worden voor niet bekende claims
en naheffingen. Hiervoor is een bedrag van € 6m ingeschat (20% van de jaarhuur).
6. Met de banken (BNG en NWB) is gesproken over het versneld aflossen van de leningen.
Hierbij lijkt geen sprake van boeterente. Wel is sprake van een delta tussen de door
ingeschatte marktwaarde op basis van de 6-maands EURIBOR curve en de marktwaarde
berekend door de bank. Deze is toegelicht onder paragraaf 1.8 en interne bijlage V. Het
effect hiervan is € 12m (basis) tot € 17m (tegenvaller) uitgaande van de aflossing van leningen in 5 jaar. In de eerste 5 jaar worden de reguliere aflossingen voor die jaren gedaan en
dus niet versneld gedaan.
7. De afwikkeling van juridische zaken en verbindingen ziet op de afwikkeling van de lopende
claims, rechtszaken en verbindingen. Waar mogelijk worden zaken nog afgerond voor de
splitsing; deze zullen dan via een correctie liquide middelen lopen. Inschatting is dat hier een
bedrag van € 3m in de basis en € 10m tegenvallend voor noodzakelijk is.
8. De verrekening van werkkapitaal zal in samenspraak met de overnemende corporaties gebeuren. Hierbij gaat het om nog te betalen of te verrekenen zaken. Ook vastgoed dat verkocht is wordt gecorrigeerd in het bod van de overnemende corporaties. Ander punt dat hier
zal worden verrekend is de uiteindelijke liquiditeitsopslag voor de basisrenteleningen van
WSG (input BNG). Inschatting impact is € 10m (zie interne bijlage V).
9. Het is nog niet definitief bekend of overdrachtsbelasting afgedragen dient te worden. Indien
dit het geval is zal dit vermoedelijk een effect van circa € 16m hebben.
10. Wanneer met de belastingdienst tot een ruling wordt gekomen om de verrekenbare verliezen
van WSG over te dragen zal dit waarschijnlijk een positief effect van circa € 11m op de saneringssubsidie hebben (€ 15m aan kasstromen). Mocht de ruling negatief uitpakken dan
kan dit een negatief effect hebben van € 13m (zie Fiscaal).
11. De grondopbrengsten zijn door WSG ingeschat op basis van de taxaties, in combinatie met
marktkennis.
12. De renteontwikkeling is onzeker en WSG heeft door
het effect van een 1% en 2%
rentedaling inzichtelijk laten maken. De daling 1,0% heeft voor de af te lossen leningenportefeuille een effect van € 101m. De berekening is terug te vinden in bijlage A, waarin ook het
effect van 2% rentedaling en 1-2% rentestijging is opgenomen.

2.4

Leningenselectie

De regiocorporaties hebben na het vaststellen van de kasstromen uit het vastgoed bij het vastgoed passende leningen geselecteerd. De corporaties hebben in eerste instantie zelf de leningen
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geselecteerd. WSG heeft samen met
vervolgens geanalyseerd wat vanuit het sectorperspectief (laagste subsidie) de meest gunstige leningen zouden zijn om over te dragen. Belangrijk
punt hierbij is hoe om wordt gegaan met de cumulatief positieve of negatieve kasstroom.
Op basis daarvan heeft WSG het zogenaamde zaagtandmodel (zie interne bijlage II) voorgesteld.
Daarop hebben de meeste corporaties ons voorstel op basis van dit zaagtandmodel overgenomen, waarbij niet alleen sprake is van kasstroomneutraliteit over de gehele resterende levensduur
van het vastgoed, maar ook een evenwicht tussen inkomsten en uitgaven is gezocht door de
jaren heen.
De overnemende corporaties hebben aangegeven dat hierbij sprake zou moeten zijn van balans.
In beginsel is het gunstiger wanneer de overnemende corporaties kortlopende leningen overnemen, maar dan ontstaat bij aflossing van deze leningen een cumulatieve negatieve kasstroom en
dienen de overnemende corporaties deze aflossing voor te financieren. Op basis van het uitgangspunt ‘kasstroomneutraal’ dienen de kosten van de herfinanciering ingerekend te worden,
hetgeen weer leidt tot een daling van de kasstroom en een daling van de over te nemen leningen.
Per saldo leidt het zaagtandmodel tot een meer gebalanceerde selectie van leningen welke per
saldo gunstiger uitpakt.
Naast het punt van de voorfinanciering konden bij de selectie van leningen per corporatie nog
andere zaken spelen. Voorbeelden hiervan zijn interne normen van de overnemende corporatie
ten aanzien van de verhouding marktwaarde vastgoed / marktwaarde leningen of een maximale
LTV van 100% op basis van bedrijfswaarde. In bijlage D is de Excel opgenomen met de leningen
per corporatie, waarbij onderstaand indicatief een grafiek is opgenomen van de cumulatieve kasstroom.
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Doordat sprake is van kasstromen die vooral later in de tijd vallen worden ook de langlopende
leningen van WSG overgedragen, specifiek voor de complexen met een langere resterende levensduur. Een significant deel van de leningen die tot 2059 en 2060 lopen, betreft basisrenteleningen. Hierbij is door de banken een indicatie afgegeven van het vastzetten van de liquiditeitsopslag tot en met einde looptijd (deze indicatie is 70 bpt). De overnemende corporaties hebben
als voorwaarde gesteld dat deze opslag voor alle corporaties wordt ingerekend, ongeacht of men
de liquiditeitsopslag uiteindelijk vastzet. Kort voor moment van juridische splitsing zal de opslag
in afstemming met de BNG worden vastgezet, waarbij deze hoger of lager dan 70 bpt kan uitvallen.
Nadat de leningen die met het vastgoed overgaan naar de corporaties bepaald zijn, blijft er een
restant aan leningen over, de overblijvende leningen.
Voor deze opgave zijn twee oplossingen mogelijk, namelijk
A. de achterblijvende leningen worden ondergebracht in een nieuw op te richten stichting
onder bestuur van WSW;
In deze variant wordt door WSW een nieuwe stichting opgericht. Alle leningen die niet
meegaan naar de regiocorporaties worden ondergebracht in deze entiteit. Omdat de saneringstermijn maximaal 10 jaar is, zouden op basis daarvan dan alle leningen uiterlijk
op 31-12-2022 afgelost moeten zijn.
B. alle bekende en onbekende schulden worden in de splitsing toebedeeld aan de overnemende corporaties, waarbij de saneringsbijdrage naar rato wordt verdeeld.
De regiocorporaties hebben aangegeven dat zij, onder voorwaarden, bereid zijn de achterblijvende leningen tijdelijk over te nemen. Dit is echter nog niet voorgelegd aan hun
toezichthouders. Daarnaast geven de meesten aan dat men dan wil dat de leningen nog
in het boekjaar 2018 worden afgelost, zodat ze niet drukken op de balans. Voordeel van
deze oplossing is dat het fiscaal gunstiger kan zijn.
Het is onzeker of voor plan B een ruling met de belastingdienst kan worden gesloten over het
overdragen van alle leningen inclusief het verrekenen van de break funding. Tevens is onduidelijk
wanneer WSG hierover uitsluitsel mag verwachten en dit moet helder zijn voordat de juridische
splitsing wordt geëffectueerd.
Daarom gaat WSG uit van plan A, afwikkeling van de achterblijvende leningen in een separate
entiteit in plaats van dat de leningen worden overgenomen door andere/regiocorporaties. De regie van de afwikkeling van deze leningen zal bij het WSW liggen, waarbij ten aanzien van dit punt
geen verschil bestaat tussen het Puzzelmodel en het model Zelfstandig doorgaan. WSG gaat er
vanuit dat de aparte entiteit de leningen in een periode van maximaal 5 jaar afwikkelt. Afhankelijk
van de keuze die het WSW maakt over de timing van de afwikkeling van de leningen zal er ook
beleid gerealiseerd moeten worden zodanig dat de vereiste liquiditeiten tijdig ter beschikking
staan van het saneringsfonds.

2.5

Fiscaal

In de puzzel is rekening gehouden met alle verwachte kasstromen, zo ook de vennootschapsbelasting. Deze is per puzzelstuk door
ingeschat op basis van de daadwerkelijke fiscale
positie per puzzelstuk, rekening houdend met de fiscale positie van de corporatie. In de eerste
jaren na juridische splitsing is bij de overnemende corporaties sprake van fiscaal afschrijvingspo-
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tentieel en hoge rentelasten. Daarna dient vpb te worden afgedragen, waarbij rekening is gehouden met het huidige tarief van 25% (en 100% renteaftrek om het fiscale resultaat te bepalen). De
totale kasstroom die hiermee gemoeid is, bedraagt € 74m en deze kasstroom is onderdeel van
de totale kasstroom van € 614m.
Fiscaal bestaat er nog een aantal onzekerheden rondom de rulings die met de Belastingdienst
moeten worden getroffen. Ook is sprake van onzekerheid ten aanzien van toekomstige wetgeving
over de renteaftrekbeperking en wetgeving die voortvloeit uit het regeerakkoord (verkorting verliesverrekeningstermijn van negen naar zes jaar en verlaging van het toptarief voor de vennootschapsbelasting van 21%). Wanneer gunstige afspraken met de belastingdienst worden gemaakt, heeft dit tot gevolg dat ook de verrekenbare verliezen uit het verleden door de overnemende corporaties gebruikt kunnen worden en zal dit naar verwachting een effect van circa €15m
op de kasstromen hebben en € 11m op de marktwaarde van de over te nemen leningen en dus
leiden tot een lagere saneringssubsidie. Mocht geen overeenstemming met de Belastingdienst
worden bereikt dan zal het bedrag ad € 74m naar verwachting stijgen (zonder rekening te houden
met voorgenomen wetswijzigingen).
Mocht de ruling met de Belastingdienst helemaal niet doorgaan (deze verwachting is er niet), dan
zal dit negatief uitwerken. Hierbij gaat het ook om de toekomstige verrekening van verliezen per
puzzelstuk.
De totale door de overnemende corporaties ingeschatte kasstroom bedraagt € 614m. Hiervan
valt € 85m in de eerste 6 jaar (geen VpB-betaling). Deze € 529m gecorrigeerd voor een maximale
renteaftrek van 30% (op basis van nieuwe Europese wetgeving) betekent een VpB grondslag van
€ 370m. 25% van deze € 370m is € 93m (uitgaande van het niet doorvoeren van de in het regeerakkoord voorgestelde VpB-verlaging). Het effect € 93m - € 74m (reeds ingerekend) is € 19m
in kasstromen. Dit kan een negatief effect op de saneringssubsidie hebben van € 13m.
Ook wanneer WSG zelfstandig doorgaat is sprake van VpB-betalingen. WSG heeft
een
inschatting laten maken van deze VpB-betalingen en deze is opgenomen in bijlage L.

2.6

Markttoets

De overnemende corporaties vragen gezamenlijk ontheffing (niet van toepassing verklaren) van
de markttoets aan. Hierbij heeft de Aw aangegeven dat deze markttoets in beginsel van toepassing is op de splitsing die nodig is voor het bewerkstelligen van het Puzzelmodel. Hierbij heeft de
Aw aangegeven dat ze de volgende zaken analyseert:
I. Analyse van het niet-DAEB op corporatieniveau afgezet tegen de over te nemen financiering:
deze analyse is niet mogelijk omdat de leningen niet rechtstreeks aan het niet-DAEB zijn
gekoppeld op corporatieniveau (alle leningen die worden overgenomen zijn immers geborgd). Ook zijn de kasstromen voor woningen door de corporaties niet gesplitst naar DAEB
en niet-DAEB op basis van de huidige verdeling DAEB/niet-DAEB (deze kasstromen zijn niet
gesplitst of gesplitst op basis van de DAEB/niet-DAEB verdeling van de corporaties).
II. Analyse van het niet-DAEB op totaal WSG niveau (de totale puzzel): hiervoor gelden dezelfde beperkingen als onder punt I benoemd.
III. Analyse of de totale puzzel de gunstigste oplossing voor de sector is (afgezet tegen het
model Zelfstandig doorgaan en de Beleggersvariant). Deze conclusie kan worden getrokken
op basis van de doorrekeningen zoals in dit aanvullende saneringsplan is gepresenteerd.
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Daarnaast pakt de overdracht van het vastgoed aan de regiocorporaties gunstiger uit dan
wanneer het vastgoed aan de markt wordt verkocht. Deze conclusie kan worden getrokken
op basis van de volgende redenering:
o Het totale resterende vastgoed kent een marktwaarde van € 474m. Hierbij nemen de
corporaties leningen over voor een marktwaarde van € 428m. De grootste afslag door de
corporaties is gedaan op het zorgvastgoed waaraan men een marktwaarde van € 84m
toerekent op basis van taxaties uitgevoerd in hun opdracht door
(taxatie
in
opdracht van WSG kwam op € 135m). De marktwaarde van het vastgoed exclusief zorgvastgoed bedraagt € 339m (€ 474m - € 135m) en de marktwaarde van de leningen gecorrigeerd voor het zorgvastgoed € 344m (marktwaarde over te nemen leningen € 428m
- € 84m). Dit betekent dat woningen/BOG/MOG en parkeren voor meer dan 100% van
de marktwaarde overgaan.
o Daarbij zijn aan de niet-DAEB woningen relatief meer kasstromen toegerekend (kasstromen versus marktwaarde) dan aan de DAEB woningen (omdat de huur daar beperkt is
en de verhuurderheffing is ingerekend). Dit betekent dat de marktwaarde van de leningen
die voor de niet-DAEB woningen worden meegenomen boven de 101% ligt (€ 344m /
€ 339m).
Aanvullend heeft de Aw aangegeven dat voor het niet van toepassing verklaren van de markttoets
naar de totale puzzel (III) gekeken zal worden, ook wanneer I en II van toepassing zijn. DAEB en
niet-DAEB worden hierbij ook tezamen bezien omdat de leningen niet naar DAEB en niet-DAEB
afzonderlijk worden toegerekend. Voor de scheiding krijgt de niet-DAEB tak immers met interne
leningen te maken en niet met de geborgde schuld.
Verder kan op basis van deze analyse worden geconcludeerd dat binnen het Puzzelmodel de overdracht van het niet-DAEB bezit bijdraagt aan een hogere opbrengst dan bij verkoop aan de markt
c.q. dat door de keuze om binnen het puzzelmodel het niet-DAEB bezit onderdeel te laten zijn van
het puzzelstuk de saneringsbijdrage ten behoeve van het behoud van het minimaal noodzakelijke
DAEB lager uitvalt.

Aanvullend saneringsplan WSG

23

3.

ZELFSTANDIG DOORGAAN (REFERENTIESCENARIO)

3.1

Inleiding

Als referentiescenario heeft WSG doorgerekend welke aanvullende saneringssubsidie benodigd
is op het moment dat zij zelfstandig door zou gaan. In dit scenario wordt ultimo 2022 aan de WSW
ratio’s voldaan en in de periode t/m eind 2022 worden leningen zoveel mogelijk afgelost met de
opbrengsten uit veronderstelde verkopen. Hierbij worden circa 1.675 eenheden (woningen en
parkeerplaatsen) complexgewijs verkocht en blijft de kern van 960 DAEB-eenheden (plus 60 nietDAEB eenheden) in Geertruidenberg en het zorgvastgoed (1.010 + 80 gekoppelde eenheden) in
bezit van WSG gehandhaafd. Van de zorgeenheden worden er 208 verkocht (vanaf 2018) en
naast de complexgewijze verkoop is sprake van het uitponden van circa 10 woningen per jaar.
In dit model zitten significante risico’s, specifiek in het basisscenario. Zo wordt de portefeuille
dermate klein dat het een uitdaging zal zijn om de benodigde organisatie in stand te houden.
Daarnaast wordt het zorgvastgoed als onderdeel van de totale vastgoedportefeuille dominanter,
terwijl de onzekerheden in het zorgvastgoed groot zijn en niet altijd intern te beïnvloeden. In dit
model is geen rekening gehouden met eventuele effecten van de scheiding DAEB/niet-DAEB
(geen aparte analyse van ratio’s op DAEB en niet-DAEB niveau). Het scheidingsplan van WSG
is gebaseerd op het Puzzelmodel. WSG ziet eventuele kansen in het tegenvallersscenario zoals
doorgerekend, en niet zozeer in het basisscenario.
WSG ziet dit model als een realistische maar niet gewenste mogelijkheid. Het zal een uitdaging
zijn om het scenario in te vullen. Dit vanuit aspecten als de verkoopopgave en de blijvende vatbaarheid/gevoeligheid voor externe risico’s/ontwikkelingen. Hierbij valt te denken aan renteaftrek,
vennootschapsbelasting, huurwetgeving, verhuurderheffing, wetswijziging zorgsector, etc. Na vijf
jaar heeft de uitgeklede organisatie een balansstructuur die exact binnen de WSW-normen valt
en die bij financiële tegenvallers wellicht weer aan de bel moet trekken.
Daarbij is het ook organisatorisch een uitdaging omdat het personeel van WSG op dit moment
uitgaat van einde organisatie begin 2018 en in het sociaal plan vaststellingsovereenkomsten zijn
voorzien voor een afscheid van WSG uiterlijk per 30 april 2018; dit om te voorkomen dat er extra
salaris doorbetaald zou moeten worden na realisatie van het voorkeursscenario.
In dit model is geen rekening gehouden met eventuele effecten van de scheiding DAEB/nietDAEB. Dit betekent dat in de verschillende scenario’s geen aanvullende doorrekening is gemaakt
van de meerjarenprognose om na te gaan of aan de ratio’s en rendementen volgens de kaders
van het scheidingsplan is voldaan. Het scheidingsplan van WSG zoals ingediend op 31-10-2017
is gebaseerd op het Puzzelmodel.
Alle onderliggende berekeningen zijn opgenomen in bijlage F. Ook is aangegeven hoe de kasstromen zich verhouden tot de jaarrekening 2016 en de basiskasstromen die met de overnemende corporaties als basis zijn gedeeld (bijlage C).
De berekeningen geven aan welke aanvullende indicatieve subsidie leidt tot een situatie, waarbij
WSG aan de financiële ratio’s voldoet eind 2022. Als variant is in de bijlage ook in beeld gebracht
wat de aanvullende indicatieve subsidie is voor de situatie dat WSG reeds in 2018 aan de ratio’s
voldoet (dit leidt tot een hogere ingeschatte saneringssubsidie, zie bijlage F).
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Op het model Zelfstandig doorgaan kan onbeperkt worden gevarieerd, met meer / minder verkopen, uitbesteden van het beheer of andere varianten. WSG heeft afgewogen welke scenario’s zij
inzichtelijk wil maken en heeft cijfermatig een bijlage opgesteld (bijlage F) waarin het zelfstandig
doorgaan inclusief en exclusief verkopen en met en zonder rekening te houden met noodzakelijk
DAEB is doorgerekend.
Het rekening houden met noodzakelijk DAEB is een randvoorwaarde van de oplossing zoals opgenomen in de kaders van het aanvullende saneringsplan. Het verkopen heeft een positieve impact op de resterende saneringssubsidie. Het zelfstandig doorgaan en uitbesteden van het beheer leidt volgens WSG niet tot een wezenlijk andere oplossing dan het huidige model Zelfstandig
doorgaan. Ook in dat geval dient aan de kaders zoals opgenomen in paragraaf 1.2 te worden
voldaan en dient er sprake te zijn van een duurzame oplossing. Daarbij is de inschatting van
WSG dat het uitbesteden van beheer niet zal leiden tot een lagere saneringssubsidie, vooral
omdat specifiek voor het zorgvastgoed specialistische kennis nodig is, die WSG momenteel zelf
in huis heeft.

3.2

Uitgangspunten basisscenario Zelfstandig doorgaan

Onderstaand is een toelichting opgenomen hoe het basisscenario van het model Zelfstandig
doorgaan tot stand is gekomen. Hierbij is het van belang op te merken dat de kansen die WSG
ziet in bijvoorbeeld het zorgvastgoed zijn ingerekend in dit basisscenario. WSG ziet vanuit de
operatie zodoende geen optimalisaties om de aanvullende saneringssubsidie in de periode t/m
2022 te verlagen. De risico’s en tegenvallers zijn ingerekend in het tegenvallersscenario (par.
3.4). Omdat niet alle tegenvallers realiteit hoeven te worden, zitten er dus wel kansen c.q. potentiële meevallers in het tegenvallersscenario. Inschatting van WSG is dat de uiteindelijke aanvullende saneringssubsidie in geval van zelfstandig doorgaan tussen het basis- en tegenvallersscenario in zal liggen.
Woningen en zorgeenheden WSG (vanaf 31-12-2016)
DAEB-eenheden kern
Niet-DAEB-eenheden kern
Woningen zorgcomplex (extramuraal)
Niet te verkopen woningen
Te verkopen woningen
Niet te verkopen zorgeenheden
Te verkopen zorgeenheden
Totaal aantal woningen en zorg
Woningen complexgewijs te verkopen
Woningen uitgepond
Complexgewijs met BOG verkocht
Totaal te verkopen woningen
Te verkopen zorgeenheden
Totaal te verkopen
Totaal resterend (op termijn)

1.

960
60
80
1100
1379
1010
386
3875
1200
158
21
-1379
-386
-1765
2110

WSG heeft in totaal 2.479 woningen (31-12-2016). Kernportefeuille is 1.020 (960 + 60), daarnaast worden 80 woningen die in de zorgcomplexen liggen (extramuraal) ook niet verkocht.
In het basisscenario worden 1.200 woningen complexgewijs verkocht (op termijn). Daarbij
worden 158 woningen uitgepond en 21 woningen complexgewijs met het BOG verkocht.
Totaal te verkopen woningen is 1.379 (waarvan het overgrote deel in de periode t/m 2022).
Dit is dus inclusief het noodzakelijk DAEB zoals benoemd.
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2.

3.
4.
5.

3.3

WSG heeft in totaal 842 woningen die op basis van punten commercieel verhuurd kunnen
worden, waarvan er ultimo 2016 422 waren geliberaliseerd. Van de resterende 421 zijn er
300 in de zienswijzen van gemeenten als noodzakelijk DAEB bestempeld.
Onderhoud: Het onderhoud van WSG is bepaald aan de hand van haar meerjarenonderhoudsbegroting.
Voor de organisatie is rekening gehouden met aanvullende personeelslasten en automatiseringskosten om de organisatie op te bouwen.
In dit scenario wordt rekening gehouden met het op niveau houden van de WSG portefeuille.
Dit komt tot uiting in investeringen in sloop/nieuwbouw en renovatie (gemiddeld 22 verhuureenheden per jaar op basis van 2% van de kernportefeuille), daarnaast is er een investering
in energetische maatregelen meegenomen (labelverbeteringen).

Uitkomst indicatieve berekeningen

Om te komen tot een corporatie die op 31-12-2022 zelfstandig voldoet aan de financiële ratio’s
van het WSW, zal op basis van de doorrekeningen, de resterende saneringsopgave in 2022 bij
benadering € 833m bedragen opgebouwd uit € 706m aanvullende saneringssubsidie en € 126m
renterisico.

EUR m ln

Zelfstandig doorgaan
2022

Toelichting

Basis

Tegenvaller

Draagkracht o.b.v. LTV 75%

164

121

Draagkracht o.b.v. ICR 1,4

174

122

Draagkracht o.b.v. Solvabiliteit 20%

183

138

Draagkracht o.b.v. DSCR 1,0

196

168

Draagkracht o.b.v. Dekkingsratio 50%

206

205

Draagkracht

164

121

Langlopende leningen

(495)

(495)

Overfinanciering

(332)

(374)

Indicatieve break funding costs

(177)

(200)

(62)

(85)

(571)

(659)

Tekort saneringssteun 2018-2022
Aanvullende saneringsopgave

Correctie liquide middelen
Post onvoorzien

-

-

(10)

(23)

Afw ikkelingskosten financiering

(4)

(14)

Afw ikkeling jur zaken + verbindingen

(3)

(10)

(588)

(706)

-

(126)

Aanvullende saneringsbijdrage incl. 1% rentedaling

(588)

(833)

Reeds ontvangen saneringsbijdrage

(118)

(118)

Aanvullende saneringsbijdrage
Breakfunding (ontw ikkeling marktrente)
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Toelichting op de doorrekening:
1.

Bovenstaand wordt eerst de zogenaamde draagkracht bepaald. Op basis van de kasstromen
en balanspositie wordt aan de hand van de WSW-ratio’s teruggerekend welke financiering
maximaal passend is om binnen de ratio’s te blijven. Hierbij is de meest strikte ratio leidend.
In het basisscenario is dit voor 2022 de LTV van 75% waarbij € 164m gedragen kan worden.

2.

Op basis van de uitstaande leningen per 31-12-2022 (€ 495m) betekent dit dat € 332m versneld afgelost dient te worden in het basisscenario. In Bijlagen A en F zijn de doorrekeningen
inclusief de afgeleide breakfunding opgenomen op basis van de gemiddelde lening. Deze
breakfunding per eind 2022 is door
ingeschat op basis van de huidige rentecurve
(31-10-2017).

3.

Het tekort aan saneringssteun betreft de delta in de periode 2017-2022 tussen enerzijds de
operationele kasstroom (incl. rente) en de verkoopopbrengsten en anderzijds de aflossingsverplichtingen in deze periode. De beschikbare liquide middelen worden daarbij volledig ingezet. Dit tekort loopt op tot € 62m in het basisscenario en € 85m in het tegenvallersscenario.

4.

De post onvoorzien is gebaseerd op een half jaar omzet (€ 17m). In het model Zelfstandig
doorgaan zullen de posten benoemd onder vrijwaring (in het Puzzelmodel) ook voor rekening
van WSG komen en zodoende is dit bedrag van € 6m ook opgenomen onder onvoorzien in
het tegenvallersscenario van onvoorzien. Hierdoor komt de totale post onvoorzien op € 23m
in het tegenvallersscenario en € 10m in het basisscenario. Ook eventuele onvoorziene kosten van het huidige WSG bestuur en RvC in geval van juridische procedures zijn hierin meegenomen. Voorbeelden van onvoorziene zaken zijn verplichtingen en effecten vanuit weten regelgeving die nog niet in beeld zijn.

5.

Hier wordt verondersteld dat geen sprake is van boeterente. Wel is sprake van afwikkelingskosten zoals toegelicht in paragraaf 1.8 en interne bijlage V en externe bijlage A van respectievelijk € 4m en € 14m voor het basis- en tegenvallersscenario. De € 14m is gebaseerd op
een tegenvaller op het basisscenario zoals door
ingeschat, vertaald naar de leningportefeuille die in het tegenvallersscenario wordt afgelost (€ 12m x € 374m / € 332m) =
€ 14m.

6.

De rentegevoeligheid voor 1% renteschommeling in het tegenvallersscenario van het model
Zelfstandig doorgaan is € 126m, in het basisscenario is hier geen rekening mee gehouden.
Uiteraard is de renteontwikkeling op de 5-jaars termijn onzekerder dan in de andere scenario’s die een kortere horizon kennen.

7.

WSG heeft geanalyseerd wat het mogelijke effect van het aanvullend op het basisscenario
verkopen van het zorgvastgoed kan zijn. Hierbij blijft een zeer kleine corporatie over die naar
de mening van WSG niet zelfstandig kan doorgaan en waarbij dit dus geen duurzame oplossing betreft. De bedrijfswaarde van het zorgvastgoed eind 2022 is in het basisscenario
€ 109m. Dit betekent een draagkracht van € 82m (LTV = 75% van € 109m). Deze nominale
leningenportefeuille van € 82m kent een marktwaarde van € 126m (€ 82m x € 760m /
€ 495m, marktwaarde leningen portefeuille eind 2022 / nominale waarde eind 2022). Uitgaande van een verkoopopbrengst van € 84m op basis van de
taxatie zal het effect
afgezet tegen de € 126m ook financieel negatief zijn (waarbij voor de vergelijking met de
taxatie wordt gekozen omdat sprake is van noodzakelijk DAEB).
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8.

3.4

Ook in het model Zelfstandig doorgaan is sprake van VpB-betalingen. Onderstaand de inschatting van
zoals in bijlage L nader uitgewerkt. Dit heeft geen impact op de hoogte
van de saneringssubsidie omdat pas vanaf 2028 VpB wordt betaald. In de bedrijfswaarde is
geen rekening gehouden met de VpB-betalingen.

Basisscenario - excl. ATAD
Winst na verrekening met verliezen in jaren van positief resultaat:
Verschuldigde vennootschapsbelasting met toepassing verliesverrekening

€ 175.395.497
€ 36.833.054

Basisscenario - incl. ATAD
Winst na verrekening met verliezen in jaren van positief resultaat:
Verschuldigde vennootschapsbelasting met toepassing verliesverrekening

€ 333.568.174
€ 70.049.317

Tegenvallersscenario - excl. ATAD
Winst na verrekening met verliezen in jaren van positief resultaat:
Verschuldigde vennootschapsbelasting met toepassing verliesverrekening

€ 148.976.142
€ 31.284.990

Tegenvallersscenario - incl. ATAD
Winst na verrekening met verliezen in jaren van positief resultaat:
Verschuldigde vennootschapsbelasting met toepassing verliesverrekening

€ 231.455.252
€ 48.605.603

Aanvullende uitgangspunten tegenvallersscenario

In het tegenvallersscenario van het model Zelfstandig doorgaan, dat leidend is voor de aanvullende saneringsaanvraag, ligt de benodigde aanvullende saneringssubsidie significant hoger dan
in het basisscenario van het model Zelfstandig doorgaan en ook hoger dan in het Puzzelmodel.
De ingerekende onzekerheden in dit scenario zijn significant en de uitkomsten zijn dan ook onzeker. De grootste onzekerheid is de ontwikkeling van het overheidsbeleid dat negatief kan uitpakken voor met name de exploitatie van het zorgvastgoed en daarnaast de ontwikkeling van de
rente en de vastgoedmarkt.
Bevindingen:
1. De operationele kasstromen in het tegenvallersscenario zijn significant lager dan in het basisscenario. In Bijlage C zijn de verschillende uitgangspunten benoemd.
2. De eerste belangrijke delta met de basis betreft de extramuralisatie van het zorgvastgoed.
Dit vastgoed kent in de basis prima rendementen, maar kent ook de meest gevoelige kasstromen. Deze kunnen door overheidsinvloeden worden beperkt, maar ook door strategische
keuzes van de zorginstellingen. De extramuralisatie gaat uit van sociale verhuur op termijn
en verdwijning van de intramurale plaatsen. In het Puzzelmodel zijn deze effecten door de
overnemende corporaties reeds in het basisscenario meegenomen.
3. In het noodzakelijk DAEB zit geen verschil in aantallen en eenheden. Wel wordt rekening
gehouden met een lagere verkoopopbrengst dan in het basisscenario die op 85% van de
marktwaarde in verhuurde staat zit. Deze afslag is in interne bijlage III toegelicht.
4. De overige tegenvallers zijn in bijlage C nader toegelicht.
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3.5

Leningenselectie

Bij de selectie van leningen is gewerkt met de gemiddelde lening van WSG. Daarbij is tevens een
analyse gemaakt wat het effect zou zijn wanneer een evenwichtige leningportefeuille door de tijd
wordt geselecteerd.

Bovenstaand is een indicatief overzicht van de kasstromen van de leningen (rente + aflossing)
die resteren in het basisscenario, opgenomen (in blauw). Daarnaast zijn de kasstromen uit de
huidige leningenportefeuille gepresenteerd.
Voor het Zelfstandig doorgaan van WSG is het mede gezien haar beperkte omvang na sanering
van belang dat rente en aflossing evenwichtig over de tijd zijn verdeeld. In de huidige portefeuille
zijn pieken zichtbaar in 2023-2027, 2041-2048 en 2059-2060. Hierbij is een renterisico in de eerste periode na 2022 ongewenst omdat WSG dan exact aan haar ratio’s voldoet en geen ruimte
heeft om tegenvallers in herfinanciering op te vangen. De selectie leidt tot een renterisico dat in
bijna alle jaren onder de 15% blijft (zie hiernavolgende grafiek).

Aanvullend saneringsplan WSG

29

 BOG / parkeren;
op basis van afstemming met
wordt uitgegaan van een afslag van 5% als gevolg
van portefeuilleverkoop en 10% in het tegenvallersscenario.
 algemeen;
Veronderstelling is dat de portefeuille in 2 jaar verkocht wordt, hetgeen beheerkosten i.v.m.
de doorlooptijd met zich meebrengt. In de doorrekening wordt rekening gehouden met 1%
verkoopkosten in het basisscenario en 1,5% in het tegenvallersscenario. Ook voor deze variant geldt dat het een opgave zal zijn om de organisatie op niveau te handhaven. Daarvoor zijn
echter geen extra kosten voorzien.

4.3

Uitkomst indicatieve berekeningen

De totale aanvullende saneringssubsidie rekening houdend met noodzakelijk DAEB is € 846m.
Ter illustratie is opgenomen wat het effect is wanneer geen rekening wordt gehouden met noodzakelijk DAEB. De benodigde saneringssubsidie in het tegenvallend scenario van deze doorrekening is met € 808m reeds hoger dan de subsidie in het Puzzelmodel. Hierbij wordt dan dus nog
geen rekening gehouden met de volkshuisvestelijke gevolgen.
Beleggersvariant
Noodzakelijk DAEB 2017
Toelichting

Basis

Verkoopw aarde k.k. portefeuille
Marktontw . + effect portefeuille w oningen
Effect portefeuille BOG/park
Beheerkosten 2 jaar exploitatie/verkoop
Verkoopkosten
(A) Verkoopopbrengst
(B) Marktw aarde leningenportefeuille

Tegenvaller
392

0,0%
-5,0%
2
-1,0%

Geen noodzakelijk DAEB

-

0,0%

(2) -10,0%
(11)
(4)
376

2
-1,5%

Tegenvaller
472

-

5,0%

15

(4)

-5,0%

(2)

(11)
(6)
363

2
-1,0%

(11)
(5)

421
0,0%
-10,0%
2
-1,5%

470

(4)
(11)
(6)
401

(1.009)

(1.009)

(1.009)

25

24

25

24

-

(8)

-

(8)

(16)

(31)

(16)

(31)

Afw kkeling jur zaken + verbindingen

(3)

(10)

(3)

(10)

Afrekening w erkkapitaal

-

(5)

-

(5)

Grondopbrengsten

8

6

8

6

Correctie liquide middelen
Post onvoorzien

Afw kkelingskosten financiering

Aanvullende saneringsbijdrage
Breakfunding (ontw kkeling marktrente)

(1.009)

Basis

382

(619)
-

(671)
(176)

(525)
-

(632)
(176)

Aanvullende saneringsbijdrage incl. 1% rentedaling

(619)

(846)

(525)

(808)

Reeds ontvangen saneringsb jdrage

(118)

(118)

(118)

(118)

De overige correcties (verschillen tussen basis- en tegenvallersscenario) zijn vergelijkbaar met
de correcties zoals toegelicht bij het Puzzelmodel en het model Zelfstandig doorgaan. Aanvullend
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aandachtspunt bij deze variant is dat geen rekening is gehouden met alle beperkingen vanuit weten regelgeving ten aanzien van verkoop, noch met vastgoed specifieke aandachtspunten (voorkeursrechten etc.).
De Beleggersvariant valt duurder uit dan het Puzzelmodel. In het Puzzelmodel wordt meer betaald dan in de Beleggersvariant waar rekening wordt gehouden met noodzakelijk DAEB (en dat
is één van de verplichte kaders voor de duurzame oplossing voor WSG). WSG heeft ook een
Beleggersvariant doorgerekend waarbij geen rekening is gehouden met noodzakelijk DAEB. Ook
deze variant komt slechter uit dan het Puzzelmodel. Deze variant is echter niet meegenomen in
de totaal vergelijking omdat deze niet voldoet aan de eisen voor een saneringsaanvraag.
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5.

UITKOMSTEN SCENARIO’S EN CONCLUSIE

5.1

Puzzelmodel is voorkeursscenario

Op basis van de financiële analyse concludeert WSG dat het Puzzelmodel het voorkeursscenario
is. Zowel in het basisscenario als in het tegenvallersscenario wordt de laagste aanvullende saneringssubsidie gerealiseerd. Daarnaast kent dit model veruit de kleinste bandbreedte in termen
van onzekerheden en risico’s. Daarnaast is in de aanvullende subsidieaanvraag toegelicht dat
het Puzzelmodel ook volkshuisvestelijk de beste oplossing is.
Het model Zelfstandig doorgaan lijkt een risicovolle oplossing voor WSG. Het bergt het gevaar in
zich van het verschuiven van het probleem, omdat een volledig afgeslankt WSG in de toekomst
ook een corporatie zal zijn die gevoelig is voor interne en externe factoren, gezien onder meer de
zorgconcentratie. De Beleggersvariant is een theoretisch model dat mede op basis van externe
input niet leidt tot een lagere bijdrage voor de sector, zeker niet wanneer ook rekening wordt
gehouden met het noodzakelijk DAEB.
Uitkom sten analyse
EUR mi joen

Basis

Tegen*

Puzzelmodel

(553)

(729)

Zelfstandig doorgaan 2022

(588)

(833)

Beleggersvariant Noodzakel jk DAEB

(619)

(846)

* Tegenvallersscenario incl 1% rentedaling

Conclusie
Om te komen tot een voorkeursscenario heeft WSG een afwegingskader gehanteerd, waarbij
behoud van noodzakelijk DAEB en de laagste aanvullende saneringssubsidie voor de sector leidend zijn. Op basis van dit afwegingskader is WSG gekomen tot het Puzzelmodel als voorkeursscenario, waarbij sprake is van de laagste verwachte aanvullende saneringssubsidie en de minste risico’s en onzekerheden.
WSG benadrukt dat uit de doorrekeningen en analyses blijkt dat, ongeacht welk scenario, een
forse aanvullende saneringssubsidie nodig is om de financiële problemen van WSG duurzaam
op te lossen. Onderstaande redenen zijn voor WSG leidend in haar keuze voor het Puzzelmodel.
1.

Op basis van de financiële analyse van WSG is het Puzzelmodel financieel gezien het meest
voordelige model in zowel het basis- als het tegenvallersscenario. Hierbij is de aanvullende
saneringssubsidie die gevraagd wordt € 729m (op basis van tegenvallersscenario incl. renterisico) en streven is om op het basisscenario uit te komen (€ 553m).

2.

De delta tussen het basis- en tegenvallersscenario is bij het Puzzelmodel significant kleiner
dan in het model Zelfstandig doorgaan. Oorzaak is de grotere risico’s in het model Zelfstandig doorgaan. Als er meevallers zijn in het model Zelfstandig doorgaan, zijn dit meevallers
ten opzichte van het tegenvallersscenario en niet ten opzichte van het basisscenario.

3.

Het noodzakelijk DAEB is bepaald op basis van de ontvangen zienswijzen van de gemeenten waarin WSG actief is. Deze zijn van toepassing op alle modellen en hier zit dus geen
verschil tussen scenario’s. Enkele gemeenten vragen meer DAEB dan het huidige DAEBbezit en dat is niet meegenomen.
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4.

De hoogte van de saneringssubsidie wordt grotendeels bepaald door de te saneren leningenportefeuille. Hierbij is de flexibiliteit voor de resterende leningen die dienen te worden
gesaneerd, in het Puzzelmodel gelijk aan de flexibiliteit in geval van zelfstandig doorgaan.
WSG zal in beide modellen uitgaan van het onderbrengen van de resterende leningen in
een separate entiteit.

5.

De Beleggersvariant is in meerdere opzichten minder gunstig dan het Puzzelmodel. Er is
sprake van een grotere verwachte saneringssubsidie. Daarnaast zullen eventuele meevallers na implementatie niet in de sector blijven, en zodoende is hierbij indirect sprake van het
mogelijk weglekken van maatschappelijk vermogen. In het Puzzelmodel blijven meevallers
wel in de sector.

6.

In het geval van zelfstandig doorgaan is WSG na verkoop van vastgoed in de periode tot en
met 2022, een relatief kleine corporatie met een significante exposure ten aanzien van het
zorgvastgoed. Het zorgvastgoed zorgt op dat moment voor het merendeel van de kasstromen en WSG wordt daardoor zeer gevoelig voor de risico’s, zoals bijv. wijzigingen in de
inkomsten van het zorgvastgoed. Wanneer het zorgvastgoed wordt verdeeld over de corporaties in het Puzzelmodel is dit risico gemitigeerd.

7.

In het model Zelfstandig doorgaan voldoet WSG exact aan de meest strikte ratio. WSG heeft
dus nauwelijks ruimte om tegenvallers op te vangen. Bovendien zal de ruimte die WSG krijgt
om in deze tweede saneringsfase als een ‘volwaardige’ corporatie te functioneren, bepaald
worden door de saneerder. De beleidsvrijheid zal beperkt zijn.

Conclusie van WSG is dat op basis van alle analyses, de kaders waar de sanering aan dient te
voldoen, de laagste bijdrage voor de sector, het behoud van minimaal noodzakelijk DAEB en de
beste oplossing voor de huurders, geen andere oplossing gekozen kan worden dan het Puzzelmodel. Uiteraard had WSG de saneringssubsidie graag verder willen beperken, maar gezien de
huidige feiten en omstandigheden is dit niet mogelijk gebleken.

5.2

Raming saneringssubsidie en uitbetalingsplanning

De planning van het Puzzelmodel is gericht op het doorvoeren van de juridische splitsing uiterlijk
per 30 april 2018. Voor die datum moet het probleem van de overblijvende leningen opgelost
worden. Het is niet mogelijk voor die datum alle overblijvende leningen in één keer af te lossen;
in dat geval is de aanvullende saneringssubsidie voor die datum ook daadwerkelijk nodig en het
beschikbare vermogen van het saneringsfonds is daarvoor niet toereikend.
Hierbij gaat WSG uit van het onderbrengen van de resterende leningen in een aparte entiteit; een
stichting die door WSW tijdig opgericht en bestuurd zal worden. Gelet op de maximale saneringsperiode van 10 jaar vraagt WSG om de saneringssteun uit te keren in 5 gelijke delen van 20%
van de saneringssubsidie. Randvoorwaarde daarbij is dat de saneerder de verplichting op zich
neemt om bij een grotere rentedaling te compenseren. Met de overdracht van de leningen aan
de op te richten entiteit, draagt WSG ook de eventueel ontvangen saneringssteun en de vordering
op de saneerder van nog te ontvangen saneringssteun over aan deze stichting.
De aanvullende saneringssubsidie wordt geraamd op € 729 miljoen op basis van het tegenvallersscenario en rekening houdend met een rentedaling van 1%.
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5.3

Financiële uitkomsten scenario vergelijking

EUR m ln

2022
Toelichting

Puzzelm odel

Zelfstandig doorgaan
2022

Noodzakelijk DAEB 2017

2017

Basis

Tegenvaller

614

614

(614)

(614)

Basis

Tegenvaller

Draagkracht o b.v. LTV 75%

164

121

Totale kasstroom biedingen

Draagkracht o b.v. ICR 1,4

174

122

Kasstromen over te dragen leningen

Draagkracht o b.v. Solvabiliteit 20%

183

138

Effect portefeuille BOG/park

Draagkracht o b.v. DSCR 1,0

196

168

Beheerkosten 2 jaar exploitatie/verkoop

Draagkracht o b.v. Dekkingsratio 50%

206

205

Verkoopkosten

Draagkracht

164

121

Langlopende leningen

(495)

(495)

Marktw aarde leningenportefeuille

Overfinanciering

(332)

(374)

Marktw aarde te saneren

Indicatieve break funding costs

(177)

(200)

Correctie liquide middelen

Tekort saneringssteun 2018-2022
Aanvullende saneringsopgave

Correctie liquide middelen
Post onvoorzien

(62)

(85)

(571)

(659)

(10)

(23)

Toelichting

Beleggersvariant
2017

Marktw aarde over te dragen leningen

(428)

(428)

(1 009)

(1.009)

(581)

(581)

Toelichting

Basis

Verkoopw aarde k.k. portefeuille
Marktontw . + effect portefeuille w oningen

(A) Verkoopopbrengst
(B) Marktw aarde leningenportefeuille

25

24

Correctie liquide middelen

Post onvoorzien

-

(5)

Post onvoorzien

Vrijw aring corporaties

-

(6)

Tegenvaller
392

0,0%
-5,0%
2
-1,0%

-

382
0,0%

(2) -10,0%
(11)
(4)
376
(1 009)

2
-1,5%

(4)
(11)
(6)
363
(1.009)

25

24

-

(8)

Afw ikkelingskosten financiering

(4)

(14)

Afw ikkelingskosten financiering

(12)

(17)

Afw ikkelingskosten financiering

(16)

(31)

Afw ikkeling jur zaken + verbindingen

(3)

(10)

Afw ikkeling jur zaken + verbindingen

(3)

(10)

Afw ikkeling jur zaken + verbindingen

(3)

(10)

Afrekening w erkkapitaal

-

(10)

Afrekening w erkkapitaal

-

(5)

Overdrachtsbelasting

-

(16)

11

(13)

8

6

Grondopbrengsten

8

6

Verrekenbare verliezen
Grondopbrengsten

Aanvullende saneringsbijdrage

(588)

(706)

Aanvullende saneringsbijdrage

-

(126)

Breakfunding (ontw ikkeling marktrente)

Aanvullende saneringsbijdrage incl. 1% rentedaling

(588)

(833)

Aanvullende saneringsbijdrage incl. 1% rentedaling

Reeds ontvangen saneringsbijdrage

(118)

(118)

Reeds ontvangen saneringsbijdrage

Breakfunding (ontw ikkeling marktrente)

36

(553)

(628)

Aanvullende saneringsbijdrage

(101)

Breakfunding (ontw ikkeling marktrente)

(553)

(729)

Aanvullende saneringsbijdrage incl. 1% rentedaling

(619)

(846)

(118)

(118)

Reeds ontvangen saneringsbijdrage

(118)

(118)

-
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(619)
-

(671)
(176)

5.

is ingeschakeld om alle leningen in kaart te brengen, de marktwaarde te berekenen
en mee te denken over de te saneren en over te dragen leningen.
6.
Belastingadviseurs is ingeschakeld om fiscaal advies te geven. Dit betrof zowel een
BTW due diligence als een uitgebreide VpB analyse. Hierbij is per puzzelstuk in afstemming
met de overnemende corporatie een inschatting gemaakt van de te betalen VpB. Daarnaast
heef
ook de gesprekken met de Belastingdienst gevoerd over te verrekenen verliezen en de overdraagbaarheid hiervan. Ook zijn zij betrokken bij het in kaart brengen van de
fiscale gevolgen van het afwikkelen van de leningen in een extra entiteit of bij de overnemende corporaties.
7. De overnemende corporaties hebben uitgebreid due diligence onderzoek gedaan op alle
kasstromen zoals WSG deze heeft ingeschat. Hierdoor is de kwaliteit van de kasstromen en
de onderliggende data verbeterd.
8.
heeft notariële / juridische ondersteuning in het proces geboden. Dit komt
uitgebreid terug in de subsidieaanvraag, maar ook in dit aanvullende saneringsplan.
9. Notaris
heeft due dilligence gedaan op alle bijzonderheden in de kadastrale
recherche.
10. De Aw en het WSW zijn in het gehele traject nauw betrokken geweest en hebben constructief
meegedacht.
11. De gemeenten hebben input gegeven op het noodzakelijk DAEB en zullen nodig zijn in het
verdere verloop van het traject.
12. De Adviescommissie en specifiek haar adviseur Finance Ideas hebben de verschillende scenario’s onderzocht en middels kritische vragen gezorgd voor focus op de discussieonderdelen.
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7.

BIJLAGEN

7.1

Overzicht Interne bijlagen in par. 7.3

I.
II.
III.
IV.
V.

Toelichting financiële ratio’s Zelfstandig doorgaan
Analyse leningen Puzzel, zaagtand
Afslagen verkoop noodzakelijk DAEB
Rentegevoeligheid
Overige posten inclusief onvoorzien

7.2

Overzicht Digitale bijlagen

Overall
A. Excel “Doorrekening saneringssubsidie”. Dit bestand bevat de volgende zaken:
o Doorrekening van alle scenario’s;
o Financiële overzichten basis- en tegenvallersscenario model Zelfstandig doorgaan;
o Informatie leningen portefeuille + effect rentedaling.
B. Excel noodzakelijk DAEB inclusief splitsingsplan II: overzicht noodzakelijk DAEB en overzicht met alle complexen inclusief DAEB/niet-DAEB, marktwaarde, gemeente, overnemende
corporatie, classificatie volgens overnemende corporatie, totale balans WSG verdeeld naar
DAEB en niet-DAEB inclusief interne lening.
C. Overzicht verschillen uitgangspunten scenario’s – Saneringsplan, dit bestand geeft een toelichting op de verschillen tussen diverse scenario’s en jaarrekening 2016
Puzzelmodel
D. Drie bestanden: Verschillenanalyse corporaties, WSG analyse leningen – kasstromen scheiding totaal, en de verschillenanalyse kasstromen WSG gegroepeerd.
E. Letters of Intent + biedingen puzzel corporaties (9x)
Model Zelfstandig doorgaan
F. Excel basis en tegenvaller scenario’s zelfstandig doorgaan final: geeft een opbouw Zelfstandig doorgaan – met/zonder noodzakelijk DAEB en verkopen
G. Leningen analyse saneringsplan basis-> analyse effect leningen selectie WSG vs gemiddelde lening
Beleggersvariant
H. Excel Beleggersvariant
Overig
I.
Reglement Financieel beleid en beheer WSG + addendum
J. Taxaties – niet toegevoegd, maar in te zien op verzoek i.v.m. omvang
K. Rapport bevindingen WSG zelfstandig doorgaan – Tegenvallersscenario (DUO): Validatie
– Zelfstandig doorgaan
L. Memo WSG – berekening fiscale winstgevendheid en mogelijke impact regeerakkoord: Analyse inschatting VpB betalingen
M. Treasuryrapportage leningportefeuille WSG: Treasuryanalyse
N. Overzicht afwikkeling juridische zaken en verbindingen
O. Brief aan WSW waarin WSG vraagt wat de bijdrage van WSW zou kunnen
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7.3
7.3.1

Interne bijlagen
Bijlage I, Toelichting ratio’s Zelfstandig doorgaan

Ratio’s en draagkracht financiering Zelfstandig doorgaan
De omvang van de overfinanciering is inzichtelijk gemaakt door op basis van de vijf financiële
ratio’s de draagkracht van het bezit van WSG te bepalen, te weten:
 LTV:
inzichtelijk wordt gemaakt welke financiering het bezit kan dragen door de leningportefeuille
toe te delen op basis van een LTV van 75%. Deze LTV is gebaseerd op de bedrijfswaarde
van het sociale en commerciële vastgoed van WSG.
 ICR:
inzichtelijk wordt gemaakt wat de draagkracht van de operationele kasstroom is op basis van
een ICR van 1,4. Hierbij wordt uitgegaan van de beschikbare operationele kasstroom voor
rente (en exclusief eventuele saneringssubsidie) en de gemiddelde rente van 4,47%. In de
operationele kasstroom wordt geen rekening met balansmutaties in vlottende activa/passiva,
verkoopkosten/opbrengsten, wel zijn de borgstellingskosten meegenomen.
 Solvabiliteit:
inzichtelijk wordt gemaakt wat de draagkracht van het bezit is op basis van een solvabiliteitsratio van 20%. Hierbij wordt het eigen vermogen o.b.v. bedrijfswaarde afgezet tegen het totale
vermogen.
 DSCR:
Inzichtelijk wordt gemaakt wat de draagkracht van het bezit is op basis van een DSCR van 1.
Deze is als volgt berekend: gecorrigeerde operationele kasstroom / (rente + aflossing). Daarbij
is uitgegaan van een theoretische aflossingstermijn gelijk aan de resterende levensduur van
het DAEB-bezit. In de operationele kasstroom is de correctie voor onderhoud meegenomen
(normatief per verhuureenheid). Bij het bepalen van de theoretische aflossing zijn correcties
voor restwaarde en verkopen meegenomen zoals voorgeschreven en worden kasstromen gewogen meegenomen. De rente wordt teruggerekend aan de hand van het gemiddelde rentepercentage over de prognoseperiode van 5 jaar waarbij geen renteopbrengsten zijn verondersteld.
 Dekkingsratio:
inzichtelijk wordt gemaakt wat de draagkracht van het bezit is op basis van een Dekkingsratio
van 50%. Deze is als volgt berekend: uitstaande geborgde financiering gedeeld door de WOZwaarde. Veronderstelling hierbij is dat al het bezit bij WSW als onderpand is ingezet.
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Te selecteren leningen
Voorstel van WSG was om de leningen zo te selecteren dat aan een aantal uitgangspunten wordt
voldaan. Dit betreft de volgende uitgangspunten:
A. Gemiddeld geen voorfinanciering door de corporatie: over de gehele looptijd van het bezit is
gemiddeld sprake van een cumulatieve operationele kasstromen die dekkend is voor de rente
en aflossing.
B. Gemiddeld geen voorfinanciering door de sector: de totale cumulatieve kasstroom uit het vastgoed minus de cumulatieve kasstromen gerelateerd aan de leningen dient niet boven een vast
te stellen bedrag uit te komen (bijvoorbeeld een percentage van de totale kasstroom).
C. De timing van de rente- en aflossingsverplichtingen wordt zo in lijn gebracht met de te ontvangen kasstroom uit het vastgoed.
Wanneer A en B van toepassen zijn zal de cumulatieve kasstroom een zogenaamd zaagtand model
krijgen, zoals onderstaand indicatief opgenomen.
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7.3.5

Bijlage V, Overige posten inclusief Onvoorzien

In de verschillende scenario’s zijn overige posten opgenomen die door WSG zijn ingeschat voor
de definitieve aanvullende saneringsaanvraag. Hierbij worden de volgende posten onderscheiden:
1.

Onvoorzien incl. vrijwaring intern
Dit betreft zaken die nu nog niet te voorzien zijn. In basis gebaseerd op een half jaar omzet
(€ 17m). Omdat het Puzzelmodel eind Q1 2018 of Q2 2018 wordt afgerond is het risico daar
kleiner en wordt 25% van het basisbedrag genomen.
In het model Zelfstandig doorgaan zullen de posten benoemd onder vrijwaring van bestuurder en commissarissen voor de (kosten van) claims van derden voor bestuursaansprakelijkheid (vrijwaring intern; zie par. 2.3 en 3.3) ook voor rekening van de sanering komen en
zodoende is dit bedrag van € 6m ook opgenomen onder onvoorzien in het tegenvallersscenario. Ook eventuele onvoorziene kosten van bestuur en RvC in geval van juridische procedures zijn hierin meegenomen. Voorbeelden van onvoorziene zaken zijn verplichtingen en
effecten vanuit wet- en regelgeving die nog niet in beeld zijn.

2.

Vrijwaring overnemende Regio Corporaties (zie par. 2.2)
Dit betreft een vrijwaring voor de overnemende corporaties voor nagekomen, onbekende
claims; ook bij zelfstandig doorgaan zullen deze kosten zich potentieel voordoen. Deze is
ingeschat op 20% van de jaarhuur (€ 6m). De elementen waarvoor vrijwaring geregeld moet
worden zijn vastgelegd in een concept vrijwaringsovereenkomst die als bijlage bij de subsidieaanvraag is toegevoegd.

3.

Werkkapitaal
Dit betreft de afrekening met de corporaties (inclusief inmiddels verkochte woningen) en de
eindbalans in geval van de Beleggersvariant. In het Puzzelmodel is geen rekening gehouden
met alle verkopen die WSG in 2017 heeft gedaan en in Q1 2018 zal doen. Deze zitten uiteraard wel in de liquiditeitspositie die als correctiepost voor de saneringssubsidie wordt gebruikt. Inschatting is dat de kasstromen van de verkochte eenheden € 1m bedragen. Daarnaast zal nog met de corporaties in overleg worden getreden over enerzijds de verrekening
van de opbrengsten en kosten in de eerste drie maanden van 2018 (waarbij WSG een pragmatische aanpak voorstaat), anderzijds een verrekening van niet-reguliere balansposten,
zoals overlopende activa/passiva, transitorische posten, eventuele extremen in debiteuren
en crediteuren etc. Overige posten kunnen zijn:
 Bepaalde belastingen die reeds betaald zijn / nog te betalen;
 Vooruitbetaald servicekosten;
 Bepaalde vorderingen/te betalen bedragen van voor 31-12-2017 -> onderhoud is uitgevoerd, maar nog te factureren, verkopen zijn rond maar nog te leveren

4.

Afwikkelingskosten (afwijkend van benchmarkrente)
Dit betreft geen boeterente, maar een mogelijke delta tussen de rentecurve zoals door
gehanteerd en door de banken gehanteerd. Hierbij gebruikt
de 6-maands
curve en zal dit naar verwachting van
op basis van een uitgevoerd dryrun het volgende betekenen:
- De te betalen marktwaarde voor het versneld aflossen van kortlopende leningen zal
enigszins duurder uitvallen (banken gebruiken een negatieve korte rente)

46

Aanvullend saneringsplan WSG

DISCLAIMER
Dit document, dat is opgesteld door Stichting WSG (“WSG”), is uitsluitend vervaardigd met als
doel vertrouwelijk inzicht te geven om de aanvullende saneringsaanvraag van WSG financieel te
onderbouwen.
De informatie opgenomen in dit document is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld door
WSG. Dit document en de inhoud ervan is vertrouwelijk en mag niet worden gereproduceerd,
verspreid of doorgegeven, direct of indirect, aan een andere persoon in zijn geheel of gedeeltelijk
zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van WSG. Aan partijen die gevraagd wordt
een zienswijze te geven op dit document kan tevens een mondelinge toelichting op dit aanvullende saneringsplan worden gegeven. Indien u niet bij deze mondelinge toelichting aanwezig was
(en niet op de hoogte bent van het volledige saneringsdossier), mist u de context van het document, waarbij dit document niet zonder deze context te lezen is.
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REGLEMENT FINANCIEEL BELEID EN BEHEER
(op basis van het modelreglement financieel beleid en beheer d.d. 10 juni 2016)

Status: vastgesteld
Vastgesteld door het Bestuur d.d.: 5 september 2016
Goedgekeurd door de RvC1 d.d.: 13 september 2016
Goedgekeurd door de Autoriteit woningcorporaties 2 d.d.:
1

In de Veegwet Wonen wordt de term RvT vervangen door de RvC. Op 1 januari 2017 treedt waarschijnlijk de Veegwet Wonen in
werking. De definitieve besluitvorming heeft nog niet plaatsgevonden.
2 Zie Btiv 2015, artikel 103.
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0.

Inleiding

Woningstichting Geertruidenberg (hierna: WSG) is een Toegelaten instelling (TI) op basis van
hoofdstuk IV, artikel 19 en volgende van de Woningwet. Artikel 55a van de Woningwet bepaalt
dat WSG een reglement financieel beleid en beheer opstelt teneinde inzichtelijk te maken op
welke wijze zij haar financiële continuïteit borgt.
In het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting (hierna: Btiv) en de ministeriële regeling
toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (hierna: regeling) zijn nadere eisen gesteld aan dit
reglement.
De eisen die aan het reglement van WSG zijn gesteld hebben onder meer betrekking op de
uitgangspunten van het financieel beleid en beheer, de organisatie en jaarlijkse monitoring en
de betrokkenheid van het intern toezicht op het beheer. Ook worden regels gesteld voor
beleggingen en derivaten.
WSG zorgt ervoor dat het reglement financieel beleid en beheer actueel blijft, dat het een
feitelijke beschrijving van de processen is en dat zij toeziet op de naleving daarvan. WSG borgt
de actualiteit van het reglement door deze op te nemen in het controleplan.
WSG heeft elementen van het reglement die periodiek herziening vereisen, zoals
parametrisering en jaarlijkse aanpassing van streefwaarden, niet opgenomen in het reglement
financieel beleid en beheer zelf. Deze worden in de vorm van verwijzingen in dit reglement naar
het desbetreffende document weergegeven. Hiermee voorkomt WSG dat het reglement jaarlijks
moet worden voorgelegd aan de Autoriteit woningcorporaties (Aw).
Indien WSG tussentijds merkt dat ze haar streefwaarden onvoldoende kan halen en dat
mogelijk de financiële continuïteit in gevaar komt, dan zal ze dit conform artikel 29 Woningwet
terstond aan de Aw melden.
De goedkeuring door de Aw is de (formele) toetsing dat het reglement financieel beleid en
beheer in opzet aan de wettelijke kaders voldoet. Naleving en werking van het reglement zal de
Aw in een later stadium bij de uitoefening van zijn toezicht toetsen.
Algemene toelichting bij het beoordelingskader
De voorwaarden die zijn gesteld aan de inhoud van het reglement zijn opgenomen in de
artikelen 14 en 103 tot en met 108 van het Btiv en 41 tot en met 46 van de regeling.
De Aw heeft bij het opstellen van het toezicht- en beoordelingskader geconstateerd dat de
hierboven genoemde regelgeving bij een strikte interpretatie van de bepalingen beperkingen
oplegt aan de werkingsduur van het reglement onder andere door verwijzing naar tijdgebonden
documenten, zoals bijvoorbeeld een meerjarenbegroting. Omdat dit door de wetgever niet is
bedoeld, is dit reglement zodanig opgesteld dat het in beginsel een permanente geldigheid en
werkingsduur heeft.
Elke corporatie moet ervoor zorgen dat het reglement financieel beleid en beheer actueel blijft.
Het reglement is enerzijds een omschrijving van de werkwijze, anderzijds is in het reglement
vastgelegd hoe wordt toegezien op de werkwijze. De extern accountant zal ook op de naleving
van het regelement moeten toezien.
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1.

Status van het reglement financieel beleid en beheer

Het reglement financieel beleid en beheer is getoetst aan de wettelijke bepalingen zoals
opgenomen in de Woningwet (artikel 29, artikel 55a), het Btiv (artikelen 103 tot en met 108) en
regeling (artikel 41 tot en met 46). Conform Btiv artikel 103 heeft het bestuur geconstateerd dat
dit reglement voldoet aan de wettelijke bepalingen. Het bestuur heeft het op 6 september 2016
voorgelegd ter goedkeuring aan de RvC. De RvC heeft het d.d. 13 september 2016
goedgekeurd.
Op grond van artikel 14 van het Btiv maakt WSG in het reglement financieel beheer en beleid
inzichtelijk welke feiten, omstandigheden en bepalingen afzonderlijk betrekking hebben op hetzij
haar DAEB-tak, hetzij haar niet-DAEB-tak, hetzij haar gehele organisatie. De bepalingen,
opgenomen in het reglement financieel beleid en beheer, hebben in principe betrekking op de
gehele organisatie (dus zowel de DAEB-tak als de niet-DAEB-tak), tenzij er expliciet wordt
vermeld dat hiervan wordt afgeweken.
1.1.
Doelstellingen financieel beleid en beheer
Conform Btiv artikel 104 lid 2 sub a zijn de doelstellingen van het financiële beleid en beheer
van WSG ondersteunend aan de realisatie van de volkshuisvestelijke doelstellingen en
financiële continuïteit. De financiële continuïteit van WSG wordt in samenhang met de
verbonden ondernemingen3 beschouwd (WSG Holding bv, WSG Projectontwikkeling bv,
Ontwikkelingscombinatie Heldenpark beheer-bv, Ontwikkelingscombinatie Heldenpark cv,
Ontwikkelingscombinatie Couveringe Park vof, Bouwcombinatie Prinsenpolder vof, Vastgoed
Brabant bv en VHOT vof). De actuele verbindingen zijn opgenomen in de meest recente
jaarrekening van WSG.
1.2. Reikwijdte reglement financieel beleid en beheer
Het reglement financieel beleid en beheer van WSG heeft mede betrekking op verbonden
ondernemingen zoals benoemd in paragraaf 1.1.
1.3. Meerjarenbegroting (MJB)
WSG en de verbonden ondernemingen stellen jaarlijks een meerjarenbegroting (MJB) op voor
ten minste vijf jaar volgend op het laatst afgesloten boekjaar, conform Btiv artikel 104 lid 2 sub
b. De meest actuele MJB van WSG betreft document Begroting 2016 Stichting WSG en deze is
goedgekeurd door de RvC. Alleen voor de initiële goedkeuring van dit reglement stuurt WSG de
meest actuele en door de RvC goedgekeurde MJB aan de Aw toe.
1.4. Streefwaarden en prestatie-indicatoren
WSG neemt in de MJB tevens voor ten minste vijf jaar volgend op het laatst afgesloten
boekjaar, streefwaarden en prestatie-indicatoren op, die betrekking hebben op de in die jaren te
verwachten financiële situatie en financiële risico’s, conform Btiv artikel 104 lid 2 sub c. De
minimale streefwaarden uit de MJB sluiten aan bij die van het WSW en de Aw. WSG neemt een
samenvatting van de streefwaarden en prestatie-indicatoren in een apart hoofdstuk / paragraaf
op in de MJB.
1.5. Mandatering
WSG hanteert een mandateringsregeling uitgewerkt in het document Delegatie- /
procuratieschema WSG.
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Op 1 januari 2017 treedt waarschijnlijk de Veegwet Wonen in werking. De definitieve besluitvorming heeft nog niet
plaatsgevonden. Omdat de Aw verwacht dat de Veegwet op het onderwerp van de reikwijdte van het financieel reglement zal
worden aangenomen, is in het model op deze besluitvorming vooruitgelopen. Zodoende wordt in het modelreglement gesproken
over ‘verbonden ondernemingen’.
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In deze mandateringsregeling zijn minimaal opgenomen bepalingen ten aanzien van de, door
de RvC vast te stellen, bedragen die ten hoogste met een besluit van het bestuur gemoeid
mogen zijn zonder dat het onderworpen is aan goedkeuring van de RvC, en de criteria voor die
goedkeuring. Dit conform Btiv artikel 104 lid 2 sub d.
2.
Interne kaders
In dit hoofdstuk volgen de bepalingen rondom de administratie, de administratieve organisatie,
de interne beheersing en governance van WSG.
De hierna volgende bepalingen rondom de administratie, de administratieve organisatie, interne
beheersing en governance betreffen ook zaken waarvan WSG de feitelijke uitvoering en
inrichting vermoedelijk elders heeft belegd maar waarvan de wetgever verwacht dat ze expliciet
benoemd worden in dit reglement.
2.1. Managementinformatie
De administratie van WSG is zodanig ingericht dat op ieder gewenst moment op basis van
adequate managementinformatie inzicht kan worden verkregen in de uitkomsten van de te
hanteren streefwaarden en prestatie-indicatoren zoals die worden gehanteerd door de
toezichthouders en zijn opgenomen in de MJB. Dit conform Btiv artikel 105 lid 1 sub a.
Om steeds zicht te hebben stelt WSG per kwartaal managementinformatie op. De
managementinformatie omvat de volkshuisvestelijke en financiële aspecten die WSG hanteert
bij de sturing van haar bedrijfsactiviteiten en biedt inzicht in de belangrijkste risico’s die WSG
heeft onderkend, alsmede de maatregelen die zijn genomen ter beheersing van de risico’s.
Deze rapportage wordt periodiek besproken met de RvC.
2.2. Risicobeheersing
De beheersing van de financiële risico’s maakt deel uit van de reguliere bedrijfsvoering conform
Btiv artikel 105 lid 1 sub b. Inbedding in de organisatie is geborgd door onder meer:
 de functiescheiding in de bewarende, registrerende, beschikkende en controlerende
functie;
 een systeem van afleggen van verantwoording via begroting, managementrapportage
en jaarrekening. Managers analyseren en rapporteren over materiële afwijkingen. Deze
planning- en controlcyclus is vast agendapunt in het vergaderschema van MT en de
RvC. De controlefunctie toetst de werking van dit systeem;
 budgetbewaking en analyse;
 een systeem van besluitvorming over beslissingen met materiële financiële impact.
Beslisnotities volgen de lijn manager, MT, bestuurder en RvC;
 de onafhankelijke controlefunctie, die verantwoordelijk is voor het systeem van
risicobeheersing, een intern controleplan hanteert, interne controles uitvoert en
verbetervoorstellen verzorgt in een continu plan-do-check-act-proces.
Als saneringscorporatie is waar nodig goedkeuring door het WSW vereist.
2.3. Proces- en functiebeschrijvingen
WSG hanteert ten aanzien van het beheersen van de financiële risico’s een controletechnische
functiescheiding ten aanzien van de treasuryfunctie (lenen, geldmiddelenbeheer, het
aantrekken en gebruiken van financiële derivaten en ten aanzien van beleggingsactiviteiten).
Binnen WSG zijn dan ook de volgende functies ten aanzien van leningen, geldmiddelenbeheer,
derivaten en beleggingsactiviteiten te onderscheiden:
 Beschikkende functie: deze is toegewezen aan de directeur-bestuurder.
 Registrerende functie: deze wordt uitgevoerd door de medewerker Financiële
Administratie, waar de administratie plaatsvindt van alle transacties zoals die door
treasury worden uitgevoerd.
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Beherende functie: deze functie ligt bij de manager Bedrijfsvoering.
Bewarende functie: beheer van de bank- en giromiddelen is bij de medewerker
Administratie belegd.
Controlerende functie: controller.

Rond treasuryactiviteiten zijn de volgende processen te onderscheiden: liquiditeitenbeheer en
beleggen, risicomanagement en financiering.
Alleen voor de initiële goedkeuring van het reglement financieel beleid en beheer stuurt WSG
de Aw de separate documenten rond de bovengenoemde proces- en functiebeschrijvingen toe.
WSG draagt er zorg voor dat dit reglement ook bij toekomstige wijzigingen, met betrekking tot
bovengenoemde proces- en functiebeschrijvingen rond treasuryactiviteiten, compliant blijft aan
wet- en regelgeving. WSG maakt in haar treasurystatuut inzichtelijk hoe zij dit geborgd heeft.
Echter, WSG zal na initiële goedkeuring van het reglement door de Aw wijzigingen in proces- en
functiebeschrijvingen niet meer afzonderlijk ter goedkeuring voorleggen aan de Aw. Dit alles
conform Btiv artikel 105 lid 1 sub c.
2.4. Organisatiestructuur financieel beleid en beheer
Op grond van Btiv 105 lid 1 sub d bevat het reglement voorschriften omtrent een voor WSG
passende organisatiestructuur met betrekking tot het financiële beleid en beheer, waaronder in
elk geval voorschriften omtrent bevoegdheden en mandatering daarvan en omtrent de
betrokkenheid daarbij van de RvC en de controlerend accountant.
WSG maakt in haar treasurystatuut inzichtelijk hoe zij uitvoering heeft gegeven aan een
passende organisatiestructuur en werkt daarbij ten minste de in Btiv 105 lid 1 sub d genoemde
aspecten uit, dan wel neemt verwijzingen op naar relevante documenten waar deze aspecten
zijn uitgewerkt.
2.5. Eindverantwoordelijkheid met betrekking tot financiële functie en controlfunctie
Bij WSG is de directeur-bestuurder, met betrekking tot de financiële functie en de controlfunctie,
eindverantwoordelijk. Conform Btiv artikel 105 lid 1 sub e. 1°.
2.6. Betrokkenheid financiële functie en controlfunctie
Bij voorgenomen besluiten met verstrekkende financiële gevolgen zal WSG de financiële functie
en controlfunctie (respectievelijk de manager Bedrijfsvoering en de controller) altijd betrekken.
Conform Btiv artikel 105 lid 1 sub e. 2°.
Voor de specifieke besluiten met verstrekkende gevolgen van WSG zijn deze besluiten
opgenomen in artikel 7 lid 4 van de statuten. In deze statuten is een aantal bestuursbesluiten
specifiek benoemd die voorafgaande goedkeuring behoeven van de RvC. Ten minste bij deze
besluiten zal de financiële functie en controlfunctie (respectievelijk de manager Bedrijfsvoering
en de controller) worden betrokken. Het betreffen de volgende bestuursbesluiten, waarbij de
financiële functie en controlefunctie betrokken dienen te worden wanneer er sprake is van, of
een vermoeden van, verstrekkende financiële gevolgen4, omtrent:
a) overdracht of overgang van de door de stichting in stand gehouden onderneming dan
wel een overwegend deel van die onderneming aan een derde;
b) het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de stichting met een
andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennote in

4

Volgens de wettelijke bepalingen betreft de opsomming alleen besluiten met verstrekkende financiële gevolgen. Echter, om
consistent te zijn met de statuten van de RvC, is het wenselijk om hier a t/m u op te nemen.
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c)

d)
e)
f)
g)
h)

i)

j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)

q)
r)
s)
t)
u)

een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze
samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de stichting;
het doen van een investering ten behoeve van de volkshuisvesting, indien daarmee ten
minste negenhonderdduizend (€ 900.000,00) exclusief btw gemoeid is (met
uitzondering van investeringen ten behoeve van het in stand houden van of treffen van
voorzieningen aan onroerende zaken in eigendom van de stichting);
wijziging van de statuten en de vaststelling of wijziging van het bestuursreglement;
ontbinding van de stichting of wijziging van de rechtsvorm;
het aanvragen van surseance van betaling of aangifte van faillissement van de
stichting;
de gelijktijdige beëindiging of beëindiging binnen een kort tijdsbestek van de
arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers van de stichting;
een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal
werknemers van de stichting of van personen die als zelfstandigen of in een
rechtspersoon of vennootschap daarin werkzaam zijn;
het vervreemden van onroerende zaken en hun onroerende en infrastructurele
aanhorigheden van de stichting, het daarop vestigen van een recht van erfpacht, opstal
of vruchtgebruik, en het overdragen van de economische eigendom daarvan, tenzij: met
het betrokken besluit van het bestuur een bedrag van minder dan
negenhonderdduizend (€ 900.000,00) exclusief btw gemoeid is, dan wel het betrokken
besluit transacties betreft met betrekking tot woongelegenheden van welke de beoogde
verkrijgers natuurlijke personen zijn en waarin die persoon of een bloed- of aanverwant
in de eerste graad van die persoon zijn woonverblijf heeft of zal hebben ;
het vaststellen van het overzicht van de voorgenomen werkzaamheden in de
gemeenten waar de stichting feitelijk werkzaam is;
de vaststelling van het volkshuisvestingsverslag;
vaststelling dan wel wijziging van de begroting;
vaststelling van de meerjarenprognoses en de financiële meerjarenplanning;
het uitgeven van schuldbrieven;
het bezwaren van de in dit lid onder i. bedoelde zaken;
het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijke
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling
voor een schuld van een ander verbindt;
het vaststellen dan wel wijzigen van een reglement voor het financiële beleid en beheer,
inclusief het investerings-, beleggings- en treasurystatuut;
het oprichten van andere rechtspersonen;
het vaststellen dan wel wijzigen van het beleid van de stichting op hoofdlijnen;
het uitoefenen van stemrecht op aandelen in een dochtermaatschappij van de stichting
alsook op aandelen die een deelneming van de stichting vormen;
de opdracht tot het uitvoeren van visitatie bij de stichting en de wijze van uitvoering van
en verslaggeving over de visitatie.

2.7. De controlfunctie
De controlfunctie bij WSG wordt uitgevoerd door de controller en omvat ook de aspecten van de
interne bedrijfsvoering alsmede de effectiviteit en efficiency van de organisatie. Dit conform Btiv
artikel 105 lid 1 sub e. 3°.
De controller is in een afzonderlijke organisatie-eenheid opgenomen5 en valt rechtstreeks onder
de directeur-bestuurder. De controller kan zowel gevraagd als ongevraagd het bestuur en de
RvC adviseren. Conform Btiv artikel 105 lid 1 sub e. 4°. WSG maakt in haar reglement Raad
van Commissarissen inzichtelijk hoe zij dit geborgd heeft.
5

Dit is verplicht voor Ti’s met meer dan 2.500 vhe's.
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2.8. Kennisniveau RvC ten aanzien van financieel beleid en beheer
De RvC van WSG heeft voldoende kennis van het financieel beleid en beheer. Dit wordt
geoperationaliseerd in de opleidingsprogramma’s van de commissarissen om zo kennis op dit
vlak te vergaren, dan wel op peil te houden. Dit conform Btiv artikel 105 lid 1 sub f. WSG maakt
in haar reglement Raad van Commissarissen inzichtelijk hoe zij dit geborgd heeft.
2.9. Auditcommissie
De RvC van WSG stelt een auditcommissie6 in. Conform Btiv artikel 105 lid 1 sub g.
2.10. Bespreken financiële risico’s
Het bestuur en de RvC bespreken twee keer per jaar de belangrijkste financiële risico’s aan de
hand van een door het bestuur opgestelde managementrapportage en / of interne
controlerapport. Conform Btiv artikel 105 lid 1 sub h.
Tevens bespreekt de RvC de financiële risico's met de controlerend accountant en met de
manager Bedrijfsvoering en de controller die belast zijn met de beheersing van de risico’s. Deze
bespreking vindt plaats zonder dat daarbij het bestuur aanwezig of vertegenwoordigd is.
Conform Btiv artikel 105 lid 1 sub i. WSG maakt in haar reglement Raad van Commissarissen
inzichtelijk hoe zij dit geborgd heeft.
2.11. Financiële jaarplan
Het bestuur van WSG legt het financiële jaarplan ter goedkeuring voor aan de RvC. Conform
Btiv artikel 105 lid 1 sub j. WSG maakt in haar treasurystatuut inzichtelijk hoe zij dit geborgd
heeft.
2.12. Controleaanpak
De RvC stelt jaarlijks de controleaanpak en de speciale aandachtspunten voor de controle vast,
in samenspraak met het bestuur, de manager Bedrijfsvoering, de controller en de controlerend
accountant. Conform Btiv artikel 105 lid 1 sub k. WSG maakt in haar controleplan inzichtelijk
hoe zij dit geborgd heeft

6

Dit is verplicht voor Ti’s met meer dan 10.000 vhe's.
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3.

Specifieke treasurybepalingen

3.1. Algemene bepalingen
Het lenen van gelden met het doel deze uit te zetten bij dezelfde of een andere partij (‘near
banking’) is niet toegestaan. Conform Btiv artikel 106 lid 1 sub d.
3.2. Derivaten
WSG maakt in haar treasurystatuut inzichtelijk hoe zij de handhaving ten aanzien van derivaten
binnen haar organisatie geborgd heeft. Deze bepalingen zijn beperkt ten opzichte van de
hieronder genoemde wettelijke normen:
 WSG en de verbonden ondernemingen hanteren geen rentevisie voor derivaten.
Conform Btiv artikel 106 lid 1 sub a.
 Het aantrekken en afstoten van derivaten geschiedt uitsluitend om de risico's van het
financiële beleid en beheer te beperken. Conform Btiv artikel 106 lid 1 sub b.
 Het vervreemden van derivaten, anders dan met het doel om derivaatposities te sluiten,
is niet toegestaan. Conform Btiv artikel 106 lid 1 sub c.
 Toezichtbelemmerende bepalingen zijn niet toegestaan. Conform Btiv artikel 106 lid 2.
 WSG, en de verbonden ondernemingen, heeft voor derivaten met
toezichtbelemmerende bepalingen een plan van aanpak opgesteld dat is gericht op het
binnen een redelijkerwijs haalbare termijn afbouwen van deze bepalingen. Conform Rtiv
artikel 45 lid 2.
 Dat WSG, en de verbonden ondernemingen, geen andere financiële derivaten aantrekt
dan rentecaps of payer swaps:
- ter hedging van variabele leningen die voor of tegelijk met het tijdstip van
aantrekken van dat derivaat zijn aangetrokken;
- welke payer swaps geen langere looptijd hebben dan 10 kalenderjaren;
- waarvan het kalenderjaar waarin zij worden aangetrokken het eerste is;
- of basisrenteleningen indien zij uitsluitend tot doel hebben om daarin derivaten in te
‘laten doorzakken’ om te kunnen voldoen aan de buffereis of het sluiten / unwinden
van contracten met toezichtbelemmerende bepalingen. Conform Btiv artikel 107 lid
1 sub a en b.
 Dat WSG, en de verbonden ondernemingen, uitsluitend financiële derivaten aantrekt,
als de financiële instelling bij wie ze aankoopt haar heeft aangemerkt als een nietprofessionele belegger. Conform Btiv artikel 107 lid 2 sub a.
 Dat WSG, en de verbonden ondernemingen, uitsluitend financiële derivaten aantrekt,
nadat zij met de instelling van welke zij die derivaten aantrekt een Raamovereenkomst
interest rate swaps (bijlage 6 bij de regeling) en een zogenaamd ‘ISDA Master
Agreement’ (zie ook onderdeel B van bijlage 7: ‘Schedule to 2002 Master Agreement’)
heeft afgesloten. Conform Btiv artikel 107 lid 2 sub b en c.
 Dat WSG, en de verbonden ondernemingen, uitsluitend financiële derivaten aantrekt
die in euro's luiden. Conform Btiv artikel 107 lid 2 sub d.
 De bank, waarbij een dochtermaatschappij financiële derivaten afsluit of middelen
uitzet, voldoet aan de eisen, genoemd in Btiv artikel 13, eerste lid. Conform Btiv artikel
107 lid 3.
 Dat WSG en de verbonden ondernemingen die financiële derivaten gebruiken
voldoende liquiditeitsbuffer aanhouden om een daling van 2% van de vaste rente in de
markt te kunnen opvangen. Conform Btiv artikel 108 lid 1 sub a.
 Dat WSG en de verbonden ondernemingen, als de liquiditeitsbuffer geen 2%
rentedaling kan opvangen, dit terstond mededelen aan de Aw en na overleg met de Aw
maatregelen vaststellen. Conform Btiv artikel 108 lid 1 sub b.
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Dat WSG, en de verbonden ondernemingen, als de liquiditeitsbuffer geringer wordt om
1% rentedaling op te vangen, geen payer swaps aantrekt. Conform Btiv artikel 108 lid 1
sub c.

Als saneringscorporatie heeft WSG in het treasurystatuut beperkingen opgenomen ten aanzien
van het aantrekken van nieuwe derivaten. WSG heeft overigens tot op heden geen derivaten.
3.3. Beleggingen
WSG maakt in haar treasurystatuut inzichtelijk hoe zij de handhaving ten aanzien van
beleggingen binnen haar organisatie geborgd heeft. Deze bepalingen zijn beperkt ten opzichte
van de hieronder genoemde wettelijke normen:
 WSG en de verbonden ondernemingen hanteren geen rentevisie voor beleggingen.
Conform Btiv artikel 106 lid 1 sub a.
 Het aantrekken en afstoten van beleggingen geschiedt uitsluitend om de risico's van het
financiële beleid en beheer te beperken. Conform Btiv artikel 106 lid 1 sub b.
 In het treasurystatuut zijn bepalingen opgenomen rond beleid en uitvoering ten aanzien
van het beleggen. Conform Rtiv artikel 41 lid 1 sub a.
 In het treasurystatuut zijn mogelijke soorten beleggingen en omvang daarvan
opgenomen. Conform Rtiv artikel 41 lid 1 sub b.
 In het treasurystatuut zijn bepalingen opgenomen rond mogelijke looptijden van
beleggingen. Conform Rtiv artikel 41 lid 1 sub c.
 In het treasurystatuut zijn bepalingen opgenomen (voor TI’s en de verbonden
ondernemingen) rond de gelden die in aanmerking komen voor beleggingen (alleen
tijdelijk overtollige middelen). Conform Rtiv artikel 41 lid 1 sub d.
 WSG en de verbonden ondernemingen doen slechts beleggingen bij financiële
ondernemingen die zijn gevestigd in een lidstaat met een AA-rating (door ten minste
twee van de drie ratingbureaus). Conform Rtiv artikel 41 lid 1 sub e. 1°.
 WSG en de verbonden ondernemingen doen slechts beleggingen bij financiële
ondernemingen, die voor zichzelf en voor de door hen uitgegeven waardepapieren
beschikken over minimaal een A-rating (door ten minste twee van de drie
ratingbureaus). Conform Rtiv artikel 41 lid 1 sub e. 2°.
 WSG en de verbonden ondernemingen slechts beleggingen doen met een
hoofdsomgarantie op de einddatum. Conform Rtiv artikel 41 lid 1 sub f.
 WSG en de verbonden ondernemingen doen slechts beleggingen in euro’s. Conform
Rtiv artikel 41 lid 1 sub g.
 WSG en de verbonden ondernemingen doen geen beleggingen in aandelen en
achtergesteld papier. Conform Rtiv artikel 41 lid 1 sub h.
 WSG en de verbonden ondernemingen doen geen beleggingen met een looptijd langer
dan 5 jaar. Conform Rtiv artikel 41 lid 1 sub i.
 De middelen die zijn gemoeid met de beleggingen, gedurende de looptijd van de
belegging, zijn niet nodig om te voldoen aan lopende financiële verplichtingen (zoals
blijkend uit de kasstroomprognose). Conform Rtiv artikel 41 lid 1 sub j.
 De beleggingen worden zoveel mogelijk aangehouden tot de bij aanvang van de
belegging vastgestelde looptijd. Conform Rtiv artikel 41 lid 1 sub k.
 WSG en de verbonden ondernemingen gaan geen beleggingsovereenkomsten met
toezichtbelemmerende clausules aan. Conform Rtiv artikel 41 lid 1 sub l.
 WSG en de verbonden ondernemingen, waarvan de beleggingsportefeuille op 1 juli
2015 niet voldoet aan deze regeling, heeft een plan van aanpak opgesteld dat is gericht
op het zo spoedig mogelijk beëindigen van die beleggingen. Conform Rtiv artikel 41 lid
2.
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Als saneringscorporatie heeft WSG in het treasurystatuut beperkingen opgenomen ten
aanzien van beleggingen.
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ADDENDUM
bij het Reglement financieel beleid en beheer

d.d. 5 september 2016, goedgekeurd door RvC op 13 september 2016

Status: vastgesteld
Vastgesteld door het Bestuur d.d.: 31 oktober 2017
Goedgekeurd door de RvC d.d.:
Goedgekeurd door de Autoriteit woningcorporaties d.d.:

Toegelaten instellingen dienen sinds 1 januari 2017 te beschikken over een door de Autoriteit
woningcorporaties goedgekeurd Reglement financieel beleid en beheer. Als gevolg van wijzigingen in
het wettelijk kader is het goedgekeurde Reglement financieel beleid en beheer met ingang van 1 juli
2017 niet volledig in lijn met de Woningwet.
Met de ondertekening van dit addendum verklaart stichting WSG (hierna: WSG) dat zij zich
conformeert aan de volgende wijzigingen, welke, ten opzichte van het bestaande, door de Autoriteit
woningcorporaties goedgekeurde model Reglement financieel beleid en beheer van Aedes, nieuw of
gewijzigd zijn.
Paragraaf 1.2 Reikwijdte Reglement financieel beleid en beheer
wordt in zijn geheel vervangen door:
“Het Reglement van WSG geldt voor WSG alsmede de in bijlage A genoemde dochtermaatschappijen
en verbonden ondernemingen in de zin van de Woningwet. In bijlage A zijn de dochtermaatschappijen
en verbonden ondernemingen opgenomen, waarvan WSG meer dan de helft van de bestuurders kan
benoemen of ontslaan, conform wijziging BTiV onderdeel S. Dit Reglement is ook van toepassing op
alle nieuwe op te richten verbonden ondernemingen.
WSG maakt conform BTiV artikel 104, tweede lid, sub d in het jaarverslag melding van de met haar
verbonden ondernemingen, op een wijze conform artikel 41, vierde lid, van de Regeling Toegelaten
instellingen Volkshuisvesting (RTiV).”
Paragraaf 2.7 De controlfunctie
De eerste alinea wordt als volgt gewijzigd:
“De controlfunctie bij WSG en de verbonden ondernemingen, genoemd in bijlage A, wordt uitgevoerd
door de intern controller en omvat ook de aspecten van de interne bedrijfsvoering alsmede de
effectiviteit en efficiency van de organisatie. Dit conform BTiV artikel 105, eerste lid, sub e.3⁰.”
Paragraaf 3.2 Derivaten
Telkens achter “verbonden ondernemingen” wordt toegevoegd “genoemd in bijlage A”.
Paragraaf 3.3 Beleggingen
“Beleggingen” wordt hernoemd in “Beleggingen en collegiale leningen”.
Daarbij wordt in deze paragraaf achter “verbonden ondernemingen” toegevoegd “genoemd in
bijlage A”.
De aanhef wordt als volgt gewijzigd:
“WSG hanteert ten aanzien van beleggingen en het verstrekken van collegiale leningen de volgende
bepalingen en maakt in haar Treasury- en beleggingsstatuut inzichtelijk hoe zij de handhaving binnen
haar organisatie geborgd heeft:”
In de volgende bullet wordt achter “beleggingen” toegevoegd “collegiale leningen:
 WSG en de verbonden ondernemingen genoemd in bijlage A hanteren geen rentevisie voor
beleggingen. Conform BTiV artikel 106, eerste lid, sub a.
De volgende twee bullets:
 WSG en de verbonden ondernemingen doen slechts beleggingen bij financiële ondernemingen die
zijn gevestigd in een lidstaat met een AA-rating (door tenminste twee van de drie ratingbureau’s).
Conform RTiV artikel 4, eerste lid, sub e.1⁰.
 WSG en de verbonden ondernemingen doen slechts beleggingen bij financiële ondernemingen, die
voor zichzelf en voor de door hen uitgegeven waardepapieren beschikken over minimaal een
A-rating (door tenminste twee van de drie ratingbureau’s). Conform RTiV artikel 41, eerste lid,
sub e.2⁰.
worden vervangen door de volgende bullet:
 WSG en de verbonden ondernemingen genoemd in bijlage A zetten slechts middelen uit bij
financiële ondernemingen die gevestigd zijn in een lidstaat die ten minste beschikt over een AArating afgegeven door ten minste twee van de ratingbureau’s Moody’s, Standard and Poor’s en
Fitch. Conform RTiV artikel 41, eerste lid, sub e.
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Deze paragraaf wordt vervolgens aangevuld met:
“Met betrekking tot het verstrekken van collegiale leningen gelden de volgende aanvullende
bepalingen:
 De looptijd van de collegiale lening bedraagt maximaal 5 (vijf) jaar. Conform RTiV artikel 40a,
sub a.
 De rente van de collegiale lening is niet hoger dan het geldende rentemaximum van WSW.
Conform RTiV artikel 40a, sub b.
 De gebruikte leningsovereenkomst bij een collegiale lening is conform de in de RTiV opgenomen
modelovereenkomst. Conform RTiV artikel 40a, sub c.
 Collegiale leningen worden uitsluitend verstrekt uit middelen die zijn ondergebracht in de DAEBtak. Conform RTiV artikel 40a, sub d.
 Over het verstrekken van collegiale leningen wordt verantwoording afgelegd in het jaarverslag.
Conform RTiV artikel 40a, sub e.
Hierbij verklaart WSG dat zij, zodra een wijziging van het Reglement financieel beleid en beheer
vanwege een andere reden dan een wijziging in het wettelijk kader aan de orde is, de in dit addendum
opgenomen bepalingen overneemt in het aangepaste Reglement financieel beleid en beheer. De
aangepaste versie is onderworpen aan goedkeuring door de Autoriteit woningcorporaties.

BIJLAGE A
WSG heeft de volgende dochtermaatschappijen en/of verbonden ondernemingen:
- WSG Holding BV
- WSG Projectontwikkeling BV

In te vullen door WSG
Datum akkoord directeur-bestuurder:
Datum akkoord RvC:
Naam contactpersoon: E.J.J. van Beek-Bouw
Handtekening:

In te vullen door Autoriteit woningcorporaties
Gezien voor akkoord Autoriteit woningcorporaties
Datum:
Behandelend inspecteur:
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