Noodzakelijk DAEB en zienswijzen
Alle gemeenten waar WSG bezit heeft, hebben een zienswijze afgegeven op het noodzakelijk DAEB. Onze
aannames in de doorrekeningen zijn aangepast aan deze zienswijzen en daarmee heeft het criterium
‘behoud minimaal noodzakelijk DAEB’ een onderbouwing gekregen. Enkele gemeenten gaven een hoger
aantal woningen op dan de DAEB-woningen die WSG in desbetreffende gemeente heeft, en daaraan heeft
WSG niet voldaan.
Oplossing voor overblijvende leningen
Over de oplossingsmogelijkheden van de overblijvende leningportefeuille - dat speelt in alle modellen en
scenario’s - is vervolgoverleg geweest met WSW, de banken en adviseurs. Uiteindelijk resteren twee opties,
te weten:
- Plan A; de overblijvende leningen worden ondergebracht in een nieuw op te richten stichting onder
bestuur van WSW.
Deze optie kan zowel binnen het Puzzelmodel als bij Zelfstandig doorgaan en de Beleggers-variant
worden gerealiseerd.
- Plan B; het onderbrengen van de overblijvende leningen bij de acht corporaties via een verdeelsleutel.
Deze optie kan alleen uitgevoerd worden in het Puzzelmodel.
Plan A is relatief eenvoudig uitvoerbaar. De nieuwe entiteit moet tijdig opgericht zijn, alsmede de
vormgeving van de governancestructuur. Verder zal het beleid voor de aflossing van de leningen en
daarmee samenhangende activiteiten, uitgewerkt moeten worden.
Plan B is complexer aangezien daarover met de acht corporaties overeenstemming bereikt moet worden.
Hun bereidheid is wel gepeild en daarbij is - voor eventuele voorstellen - de voorwaarde gesteld dat dan
alle leningen in 2018 weer moeten kunnen worden afgelost vanwege balansverstoring. Deze optie is
relevant om te onderzoeken omdat daarmee mogelijk fiscaal voordeel te behalen is. Daarover vindt overleg
plaats met de Belastingdienst. Nadeel van deze optie is dat de middelen in het saneringsfonds niet
toereikend zijn om in 2018 alle overblijvende leningen af te lossen en dat deze met een heffing aangevuld
moeten worden. Daarbij verwachten we dat er niet tijdig uitsluitsel is van de Belastingdienst.
Reden waarom plan A nu de voorkeur heeft en in de subsidieaanvraag daar vanuit is gegaan. Daarbij
is rekening gehouden met een aflossing van de leningen in 5 jaar en het gespreid over een aantal jaren,
innen van de saneringsheffing.
Plan B wordt de komende tijd verder voorbereid en mocht dit (uiterlijk per 31 januari 2018) tot een betere
oplossing leiden voor de sector, dan zal alsnog het overleg met de overnemende corporaties gevoerd
worden of gekozen kan worden voor plan B.
Alle PM-posten ingevuld
In de doorrekeningen van de modellen en scenario’s op hoofdlijnen stonden nog een reeks PM-posten, die
inmiddels onderbouwd en ingevuld zijn.
Ook is een kleine positieve correctie in de biedingen van de corporaties, vanwege de invulling van enkele
openstaande punten, meegenomen.
Verder is de renteontwikkeling geactualiseerd wat tot een aanpassing van de ingerekende breakfunding
kosten heeft geleid.
Overdrachts- en vennootschapsbelasting (VpB)
Voor het model Zelfstandig doorgaan had WSG geen VpB in het kasstroomoverzicht opgenomen. De reden
daarvoor was dat bij Zelfstandig doorgaan vooral de periode tot 2022, bepalend is voor de inschatting van
de hoogte van de saneringsbijdrage. De kritische factor voor de saneringsbijdrage bij Zelfstandig doorgaan
is de LTV ultimo 2022.
Het (concept)advies van de commissie heeft ons duidelijk gemaakt dat dit tot verwarring kan leiden. Daarom
is Deloitte Belastingadviseurs alsnog gevraagd dit in beeld te brengen. Met de nodige voorbehouden (vooral
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toekomstig beleid zoals verkopen en investeringen, zal bepalend zijn voor de VpB-last) komt de VpB bij
Zelfstandig doorgaan uit op een bedrag tussen de € 36 en € 70 miljoen.
Op basis van het overleg met de Belastingdienst over de overdrachtbelasting, houden we er rekening mee
dat deze niet verschuldigd zal zijn. Tegelijkertijd sluiten we in afwachting van de beschikking, niet uit dat
deze wel verschuldigd zal zijn. Binnen de systematiek van basis- en tegenvallersscenario hebben we in het
Puzzelmodel deze kosten niet meegenomen in het basisscenario en wel in het tegenvallersscenario.
Opbouw scenario’s
De rapportages bevatten de doorrekeningen van drie modellen, namelijk het Puzzelmodel, Zelfstandig
doorgaan en de Beleggersvariant. Elk model heeft een basisscenario en een tegenvallersscenario,
waarbij
 in het basisscenario een inschatting is gemaakt uitgaande van realisatie van gekozen uitgangspunten, waarbij kansen worden benut; dit is te beschouwen als een optimistisch scenario,
waarin risico’s minimaal zijn meegenomen; en
 in het tegenvallersscenario zijn risico’s en mogelijke tegenvallers (zoals veranderende marktomstandigheden en wetgeving) ingeschat en ingerekend.
Per saldo leidt dit tot de volgende uitkomst van de financiële doorrekening van de scenario’s.
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

Concluderend is het Puzzelmodel de beste keus
In onze subsidieaanvraag lichten we onze keuze uitgebreid toe. Op basis van de financiële criteria is de
keuze helder. Het Puzzelmodel leidt tot de laagste ingeschatte saneringssubsidie. Daarbij zijn de risico’s
en mogelijke tegenvallers in dit model het laagste vanwege de korte doorlooptijd; zie het verschil tussen het
basisscenario en tegenvallersscenario ten opzichte van de delta in de andere modellen.
Volkshuisvestelijk levert het Puzzelmodel belangrijke meerwaarde ten opzichte van de andere modellen.
Uw (concept) advies heeft ons geholpen
Begin november heeft u op basis van de analyse van Finance Ideas, waarbij onze doorrekeningen van de
modellen op hoofdlijnen (en voorlopige cijfers) zijn gebruikt, een (concept)advies uitgebracht aan het
bestuur van Aedes. In onze reactie daarop gaven wij aan dat er nog een subsidieaanvraag met onderliggend saneringsplan komt en dat dit de basis is voor uw advies. Wij gaan er van uit dat onze saneringsaanvraag die nu voor ligt, op haar eigen merites door u beoordeeld wordt.
Wij zijn de commissie veel dank verschuldigd voor de wijze waarop ze tot heden invulling heeft gegeven
aan haar taakopdracht. Het heeft ons scherp gehouden, het heeft ons geholpen bij het nadenken over
alternatieven, het heeft ons geholpen om onderdelen nog eens goed te bekijken en om aspecten verder uit
te werken of waar gewenst beter te onderbouwen. Kortom, het heeft bijgedragen aan de kwaliteit van de
uiteindelijke oplossing.
Uw (concept)advies heeft geleid tot een overleg tussen het Aedesbestuur, WSW en WSG. Wij hechten aan
een breed draagvlak van de sector voor de oplossing van de financiële problematiek van WSG en
waarderen het zeer dat het Aedesbestuur zich inspant om dat te bereiken.
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Geachte heer Wilders,
In uw brief van 21 december 2017 met kenmerk EW/LS/db-20171221 stelt u enkele vragen
waarop wij in deze brief graag antwoord geven. U geeft daarbij aan dat de beantwoording een
opschortende werking zou hebben voor de termijn waarbinnen een besluit op onze subsidieaanvraag wordt genomen, ook daar gaan wij op in.
Variant Zelfstandig doorgaan
U verzoekt om een variant op het model Zelfstandig doorgaan uit te werken, waarin WSG
onverkort het huidige beleid voortzet, i.c. voortzetting van het huidige huurbeleid van WSG,
waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen het kernbezit in Geertruidenberg en het
overige bezit. Dit scenario is reeds in het bezit van het WSW en is opgenomen in de bijlagen
van het saneringsplan.
Specifiek betreft dit het document ‘SP Bijlage F. 20171115 basis en TVscenario’s Zelfstandig
doorgaan final’. In deze bijlage worden vijf varianten van het model Zelfstandig doorgaan
toegelicht met als doel inzicht te verschaffen in de effecten van het rekening houden met
noodzakelijk DAEB en het al dan niet grootschalig verkopen van vastgoed.
Scenario I in deze bijlage komt overeen het door u gevraagde scenario. Daarin is het huur- en
verkoopbeleid (=uitponden) conform jaarrekening 2016 (op basis van continuëring van
bestaand beleid) ingerekend, is geen rekening gehouden met behoud noodzakelijk DAEB
buiten Geertruidenberg en zijn geen compleksgewijze verkopen ingerekend. Daarbij zijn de
overige uitgangspunten gelijk aan het basisscenario Zelfstandig doorgaan zoals opgenomen
in het saneringsplan. Wellicht ten overvloede merken we op dat, ten opzichte van de
oorspronkelijke uitgangspunten van het saneringsplan (juli 2013) in de loop der jaren
aanpassingen zijn doorgevoerd op basis van externe invloeden en nieuwe inzichten (toegelicht
in subsidieaanvraag o.a. op pag. 16,17).
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kunnen volgen, of een gedeelte daarvan.
Afspraak 10 januari
De Aedesdelegatie gaf aan bereid te zijn deze 28 miljoen na ontvangst van de relevante
achtergrondstukken, waaronder de op 13 december 2017 door de saneerder ontvangen (negatieve)
zienswijze van Aw, marginaal te zullen toetsen, in het licht van een gedragen marktconforme
gedachte. Over de earn-outregeling werd toegezegd om zowel het principe als de vorm ervan eerst te
zullen beoordelen, in afwachting van een uitgewerkt voorstel, dat Aedes overigens zonder nadere
betrokkenheid bij de uitwerking (conform een ter vergadering uitgesproken wens van de
regiocorporaties) zou ontvangen na nader overleg tussen WSW en de regiocorporaties. De
achtergrondstukken zouden direct vrijdag 11 januari worden toegezonden, de earn-out overeenkomst
begin deze week en een antwoord wilde WSW uiterlijk vrijdag 19 januari ontvangen.
Afweging Commissie
Op maandag 15 januari 2018 ontvingen Aedes en de sectoradviescommissie uiteindelijk de zienswijze
van Aw. De Aw geeft een negatieve zienswijze over de saneringsaanvraag van WSG. De
sectoradviescommissie herkent zich sterk in deze zienswijze en de onderbouwing daarvan. Ook ziet de
Commissie veel zaken pregnant door Aw naar voren gebracht, precies zoals de Commissie deze al
eerder toelichtte bij de regiocorporaties en vervolgens besprak met het AB. Voorbeelden zijn de vragen
over (de noodzaak van) de ruime omvang van de ‘minimaal noodzakelijke’ DAEB portefeuille, over de
omvang van de saneringssteun, mede in vergelijking tot alternatieve scenario’s, waaronder het
scenario van zelfstandig voortbestaan. Als wij het bovengenoemde voorstel van 10 januari van de
saneerder in dit licht marginaal beoordelen, dan kunnen we niet anders concluderen dan dat de gehele
kwestie toch anders ligt dan zoals deze afgelopen woensdag door WSW is voorgehouden.
De AW pleit immers voor een nader onderzoek van de verschillende scenario’s en is niet overtuigd van
de proportionaliteit van de huidige voorgestelde saneringsbijdrage. Onderdeel van een nader
onderzoek is de vraag of de door gemeenten gewenste omvang van de minimaal noodzakelijke DAEBportefeuille neergelegd zou moeten worden bij de te saneren corporatie WSG, dan wel dat corporaties
in de regio meer in deze portefeuille moeten voorzien. Bij het zelfstandig doorgaan scenario zou
moeten worden bekeken of een corporatie niet (tijdelijk) het beheer van de WSG-portefeuille zou
kunnen overnemen.
Conclusie Commissie
Terugkijkend en marginaal toetsend vindt de sectoradviescommissie dat WSW deze Aw-zienswijze veel
eerder beschikbaar had moeten stellen, zoals ook reeds door U op 20 december was gevraagd. De
commissie is van mening dat de 10 januari als fait accompli voorgestelde oplossingsrichting een veel te
nauwe interpretatie is van de gevolgtrekkingen uit de Aw zienswijze en de bij WSW bekende
opvattingen van Aedes.
De sectoradviescommissie is teleurgesteld over het feit dat de zienswijze van WSW-borger bij de
toegezegde stukken ontbreekt, evenals een toegezegde nadere onderbouwing van de taxatie van het
zorgvastgoed. De rol van Habion en Woonzorg blijkt bovendien te verschuiven. Ze lijken nu betrokken
te zijn bij een voorstel voor de earn-out regeling.
Als de sectoradviescommissie overigens kijkt naar de onderbouwing van de 28 miljoen, dan
constateert zij dat de 16 miljoen overdrachtsbelasting hierbij tenminste zou moeten worden opgeteld.

3
16 januari 2018

Er is zeer weinig fiscaal houvast om te veronderstellen dat deze belasting niet zou moeten worden
betaald, terwijl reeds is afgesproken dat de sector voor de kosten opdraait. Het verschil tussen puzzelen beleggersscenario is daarmee tenminste 44 miljoen (28+16).
De commissie constateert dat de regiocorporaties als collectief minder bieden dan 100 % marktwaarde
in verhuurde staat. De situatie is echter onderling genuanceerd. Een vijftal corporaties, te weten
Casade, Leystromen, Stadlander, Woonvizier en Woonlinie bieden in dat licht voldoende, maar vier
grote corporaties zitten er (fors) onder. Zie daarvoor de tabel onderaan deze brief. Een echte
‘marktconforme oplossing’ zou naar de mening van de Commissie betekenen dat deze vier partijen hun
bod verhogen naar tenminste 100% marktwaarde in verhuurde staat.
De voorgestelde earn-outregeling is voor de sectoradviescommissie geen haalbare kaart, noch uit
principe, noch praktisch. De commissie gelooft niet dat daar de juiste incentives van uitgaan naar de
regiocorporaties om materialisering van de door hen veronderstelde risico’s te voorkomen, noch is zo’n
regeling eenvoudig, objectief en toetsbaar te maken. Het is voor de sector naar het oordeel van de
commissie van belang dat er een viertal aangescherpte biedingen tot stand komt, wat zekerheid en
helderheid biedt, ook al onderkent de Commissie dat dit voor de betrokken regiocorporaties een
nieuwe ronde langs RvC en huurdersorganisaties betekent. Het komt de Commissie echter voor dat
een earn-out overeenkomst ook een dergelijk goedkeuringstraject zou hebben vereist.
De sectoradviescommissie constateert dat WSW (als borger en saneerder) nu een aantal keren een
andere route neemt dan is afgesproken. De commissie is pijnlijk getroffen door de situatie van 10
januari, waarbij een afgesproken tripartiete onderhandeling uitmondde in een door twee partijen
neergelegd voorstel, waar Aedes/de sector enkel ja of nee leek te kunnen zeggen.
De sectoradviescommissie onderkent het belang van snelle besluitvorming en begrijpt dat zowel het
bestuur van WSG als WSW tegen het einde van hun termijn aanlopen. De vraag is of een dergelijk
zwaarwegend besluit in dit licht niet als controversieel moet worden beschouwd door genoemde
partijen. De regiocorporaties hebben daarnaast ook recht op een snelle afhandeling, gezien de door
hen geleverde inspanningen. Tegelijkertijd is deze tijdsklem ondergeschikt aan het belang van een
goede, gedragen oplossing. Als WSG nog een tijd voort bestaat, eventueel met een nieuw team en een
ondertussen aantredend nieuw WSW-bestuur, dan is dat overzienbaar.
Advies
In het licht van het bovenstaande adviseert de sectoradviescommissie het Aedes bestuur als volgt:


onder verwijzing naar de nu bekende zienswijze van AW en de opvatting van de
sectoradviescommissie het voorstel van WSW-saneerder van 10 januari af te wijzen.



conform de AW zienswijze partijen op te roepen om de scenario’s, waaronder het zelfstandig
doorgaan scenario, beter uit te diepen en daarvoor de tijd te nemen.



ook de overige gemaakt opmerkingen van de Aw ter harte te nemen zoals proportionaliteit van de
saneringsaanvraag etc.



te bevorderen dat WSG vooralsnog zelfstandig kan blijven voortbestaan, waarbij het denkbaar is
dat met de 5 corporaties die tenminste de marktwaarde verhuurde staat bieden tot transactie
wordt overgegaan en waarbij met de regiocorporaties die daaronder zitten nog nadere gesprekken
worden gevoerd.
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