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Voorwoord
Het jaar 2015 is een belangrijk markeringspunt voor zowel Woningstichting Amerongen (hierna: WsA)
als voor de Rhenense Woningstichting (hierna: RWs). Met het samengaan van beide organisaties per
1 januari 2016, met de RWs als fusiedrager, is een woningcorporatie ontstaan die haar
investeringskracht op regionaal niveau inzet. De organisatie gaat verder onder de naam Rhenam
Wonen (hierna: Rhenam).
Directe aanleiding voor de wens tot fusie was de financiële situatie van WsA, waarbij de organisatie
en haar (interne en externe) toezichthouders hebben geconcludeerd dat zelfstandig voortbestaan
geen reële optie was. De RWs beschikte daarentegen over een zeer solide financiële positie, waarbij
ook na fusie in ruime mate investeringscapaciteit ter beschikking staat om de volkshuisvestelijke
doelstellingen te realiseren. De gezamenlijke ambitie is om van Rhenam een professionele resultaaten klantgerichte doelmatige organisatie te maken die lokaal verankerd is en duurzaam investeert in
de woningvoorraad voor de doelgroepen, zodat deze in zowel Rhenen als Utrechtse Heuvelrug voor
onze (potentiële) huurders toegankelijk, betaalbaar en duurzaam blijft. Lokale verankering betekent
voor ons niet alleen zichtbaar en toegankelijk zijn, maar ook verantwoording afleggen aan de
gemeenten en huurdersorganisaties over het gevoerde beleid en resultaten. De maatschappelijke
partners krijgen eveneens nadrukkelijk een plaats in de beleids- en belangenafwegingen.
Ook voor de organisatie zien wij grote voordelen van de fusie. Efficiency en kwaliteit zijn én blijven
de kernwaarden van de fusiecorporatie. De uitbreiding van de schaalgrootte legitimeert een relatief
ruimere inrichting van de organisatie zonder dat de efficiency wordt aangetast. De continuïteit is
meer gewaarborgd doordat de kwetsbaarheid voor uitval in de organisatie afneemt. De kwaliteit van
onze dienstverlening kan daarmee op het gewenste (hoge) niveau blijven.
Voor onze strategische koers na de fusie zullen wij in 2016 het Ondernemingsplan 2017-2020
ontwikkelen en opstellen, in nauwe samenwerking met onze belanghouders.
In het kader van de fusie was het noodzakelijk om de verenigingsstructuur van (toen nog)
Woningbouwvereniging Amerongen om te zetten naar een stichting. Voor de organisatie en haar
leden was de brede steun voor dit besluit, aangenomen met een meerderheid van ruim 90%, een
belangrijk markeringspunt in het jaar. We zijn er trots op dat onze leden een dergelijk breed draagvlak
voor de fusie en daarmee voor onze organisatie hebben laten zien.
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De gemeente Utrechtse Heuvelrug, WsA (in samenwerking met de twee corporaties werkzaam in de
gemeente Utrechtse Heuvelrug: Heuvelrug Wonen, Woningbouwvereniging Maarn (hierna: de
Federatie) en de huurdersorganisaties zijn in 2015 gestart met de vormgeving van het proces en de
inhoud van de prestatieafspraken ‘nieuwe stijl’ conform de Woningwet. Wij verwachten dat we
hierover begin 2016 consensus hebben, wat zal (moeten) leiden tot een gedragen bod op de
prestatieafspraken voor 1 juli 2016.
Voor onderhavig verslag zal, daar waar de situatie vóór 1 januari 2016 beschreven wordt, de naam
WsA worden gebruikt. Daar waar een beschrijving wordt gegeven van een doorlopende situatie
((ook) van toepassing na 1 januari 2016, zoals bijvoorbeeld de risicomanagementparagraaf,
governance, visie/missie/beleid), zal de naam Rhenam worden gebruikt.
Tenslotte spreek ik een woord van dank uit naar onze medewerkers en belanghouders. Zonder hun
grote betrokkenheid en inzet kunnen we onze bijzondere volkshuisvestelijke prestaties niet
realiseren. Een bijzonder woord van dank spreek ik uit naar de leden van de Raad van
Commissarissen van WsA, mevrouw Schuring-Van Klooster, de heer N. Moesman en niet in de laatste
plaats de heer Vismans, bestuurder a.i. van WsA. Zonder hen zou de fusie niet zo voorspoedig en
succesvol zijn verlopen.
Martijn Rink
Directeur/bestuurder
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Kerncijfers

Bezit

aantal woningen
marktwaarde DAEB (€)*
marktwaarde niet-DAEB (€)
bedrijfswaarde totaal (€)

2015
2015
643

2014
654

578

587

92,7 mln 92,7 mln
2,3 mln

2,6 mln

huuropbrengsten (€)
gem. huurprijs per maand (€)

Verhuur

verhuureenheden (vhe)

29,6 mln 43,2 mln

* inclusief VoV-portefeuille

497,-

489,-

63,4%

59,8%

huurderving (%jaarhuur)

2,92

0,33

huurachterstanden*

1,53

1,85

5,54

11,4

gem. huurprijs/max. redelijk

11

33

Mutatiegraad

2015

2014

opgeleverde nieuwbouw

0

62

jaarresultaat na belastingen (€)

2015
2014
1,8 mln -7,0 mln

sloop

0

0

totale bedrijfsopbrengsten (€)

4,7 mln

0,5 mln

0,3 mln

795,-

520,-

12,8

9,4

onderhoudskosten totaal (€)
onderhoudskosten per vhe (€)
onderhoudskosten %huur
uitgaven leefbaarheid

solvabiliteit marktwaarde

0,00 mln 0,01 mln

2015
18%

2014
16%

17,9 mln 16,2 mln

Balanstotaal

99,6 mln 101,2 mln

interest coverage ratio

leningen (€)

1,3 mln -3,4 mln
43,0 mln 44,0 mln

liquide middelen (€)

1,8 mln

3,4 mln

verkoopopbrengsten

2,5 mln

6,4 mln

2015
5,9

2014
8,0

110

82

personeelsbezetting in fte
aantal vhe per fte

Financiën

Financiën

EBITDA (€)

4,5 mln

eigen vermogen (€)

debt service coverage ratio

Organisatie

2014
3,6 mln

* inclusief BOG

Resultaten

Prestaties

verkoop bestaand bezit

2015
3,8 mln

loan to value
operationele kasstroom

2015
0,1

2014
1,7

0,5

1,5

39%

46 %

-1,4 mln

1,1 mln

rentabiliteit eigen vermogen

18,9% -27,16%

Bedrijfslasten per vhe (€)

5.602

4.578
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Bericht van het bestuur

Terugblik op 2015
WsA kijkt terug op een bijzonder jaar. De Nederlandse economie laat een doorlopend herstel zien na
de krimp van de afgelopen jaren. De gemiddelde inflatie (CPI) in 2015 bedraagt slechts 0,64%. Met
het herstel van het vertrouwen in de economie neemt ook het vertrouwen in de woningmarkt toe.
De huizenprijzen stegen in 2015 met 5% (bron: NVM), en in heel 2015 werden bijna 22% meer
woningen verkocht dan in 2014.
De aanhoudende lage hypotheekrente in combinatie met de hypotheekrenteaftrek en de dalende
huizenprijzen van de afgelopen jaren hebben ertoe geleid dat in sommige woningmarktgebieden
(met name Randstad) het kopen van een huis lagere woonlasten geeft dan het huren van een sociale
huurwoning. Deze ontwikkeling is zorgelijk te noemen vanuit het perspectief van de sociale
volkshuisvesting, zeker als je dit relateert aan de zogenoemde woonquote (percentage netto
besteedbaar huishoudinkomen dat besteed wordt aan de netto woonuitgaven vermeerderd met
bijkomende woonlasten). Deze ligt voor de huurders van een sociale huurwoning hoger (gezien het
inkomen) dan voor de gemiddelde koper. Deze ontwikkeling geeft eens te meer aan dat het voor
Rhenam van belang is om te sturen op de woonlasten van onze (potentiële) huurders, enerzijds door
een actief en sociaal huurbeleid te voeren, anderzijds door te investeren in duurzaamheid en dan met
name op maatregelen die een besparing op de energielasten tot gevolg heeft. Deze thema’s staan
nadrukkelijk op onze beleidsagenda.
In deze uitdagende omstandigheden is 2015 voor de volkshuisvesting ook politiek en beleidsmatig
een bijzonder jaar geweest. Dit jaar stond in het teken van de invoering van de herziene Woningwet.
De implementatie van de herziene Woningwet en de daaruit voortvloeiende AMVB’s zullen komend
jaar veel aandacht vragen.
Zoals eerder vermeld stond WsA er qua financiële positie niet goed voor en voldeed het over een
langere periode niet aan de normen van de toezichthouders en het Waarborgfonds Sociale
Woningbouw (hierna: WSW). Dit is dan ook de reden geweest waarom het CFV in 2014 heeft besloten
om (toen nog) WBVA onder verscherpt toezicht te stellen. Met de fusie per 1 januari 2016 zijn de
financiële problemen opgelost. De Autoriteit woningcorporaties (hierna: Aw) heeft per brief van 26
januari 2016 bevestigd dat met de fusie de continuïteit van de activiteiten van WsA is gewaarborgd,
en dat daarmee het verscherpt toezicht met ingang van 1 januari 2016 is beëindigd. Het WSW heeft in
het kader van het fusietraject een positieve zienswijze afgegeven voor de fusie.
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Missie en strategie
In verband met de fusie tot Rhenam Wonen heeft WsA haar missie en strategie afgestemd op dat van
Rhenam Wonen. Rhenam is een maatschappelijke ondernemer die een professionele leverancier is
van kwalitatief goed, betaalbaar en passend wonen in een prettige woonomgeving voor de
doelgroepen van beleid in het werkgebied. Daarbij zorgen wij voor een sterke lokale verankering in
de gemeenten Rhenen en Utrechtse Heuvelrug: herkenbaar voor huurder en belanghouder. Wij willen
een klantgerichte, professionele, efficiënte en toekomstbestendige organisatie zijn, met oog voor de
regio. Lokale verankering betekent niet alleen zichtbaar en toegankelijk zijn, maar ook
verantwoording afleggen aan de gemeenten en de huurdersorganisaties over het gevoerde beleid en
resultaten. Bovenstaande zullen we in 2016 verder uitwerken in ons Ondernemingsplan 2017-2020.
Doelen en activiteiten worden getoetst aan de hand van, en zijn herleidbaar tot, de in het
Ondernemingsplan benoemde resultaatgebieden. In hoofdstuk 4 gaan wij nader in op onze missie en
strategie.

Prestatieafspraken en Woonvisie
In 2012 is de gemeentelijke woonvisie uit 2008 geëvalueerd. Op basis daarvan zijn vier speerpunten
van beleid vastgesteld waarop de gemeente in de komende jaren haar focus wil leggen:
1.

het inzetten op doorstroming in de voorraad sociale woningen (huur en koop);

2. meer betaalbare huur- en koopwoningen (ver)bouwen of beschikbaar stellen voor het
middensegment: de inkomensgroepen van € 34.085,- tot € 50.000,- (de ‘scheefwoners’);
3.

levensloopbestendig wonen en wonen in combinatie met welzijn en/of zorg bevorderen in alle
dorpen;

4. klimaatbewust en duurzaam (ver)bouwen stimuleren.
In het voorjaar van 2013 is de gemeente gestart met de actualisatie van de woonvisie 2008; de
hierboven genoemde 4 speerpunten waren daarbij leidend. De actualisatie is tot stand gekomen in
een interactief proces met alle betrokkenen op de lokale woningmarkt. Uit dit interactieve proces,
maar vooral vanwege de economische recessie en de consequenties hiervan voor de woningmarkt, is
duidelijk geworden dat er sprake is van een nieuwe realiteit op de woningmarkt. Bovendien is er
sprake van landelijke hervormingen en structuurveranderingen op de woningmarkt die te maken
hebben met wonen, zorg en welzijn, duurzaamheid en energiebesparing. In de geactualiseerde
woonvisie is weergegeven dat de huidige markt op lokaal niveau een actieve samenwerking en
heldere keuzes vraagt. Daarbij wordt ingezet op het leveren van maatwerk, behoud en versterking
van sociale cohesie en leefbaarheid in de dorpen. De horizon ligt op 2020, met een doorkijk op
onderdelen naar de jaren daarna. De gemeenteraad heeft de actualisatie van de woonvisie 2013 in
februari 2014 vastgesteld.
Prestatieafspraken
De gemeente en de Federatie hebben een gedeelde verantwoordelijkheid en gezamenlijke belangen
voor het wonen in de gemeente, vanwaar zij invulling geven aan het lokale woonbeleid. Beide
partijen maken periodiek afspraken over de prestaties die geleverd moeten worden op lokaal niveau.
Deze afspraken worden vastgelegd in een prestatieovereenkomst. Het uitgangspunt is samenwerking
en het maken van resultaatgerichte en meetbare afspraken.
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Dankzij heldere prestatieafspraken weten de gemeente en de woningcorporaties welke inspanningen
en resultaten ze van elkaar kunnen verwachten en kunnen ze elkaar hier op aanspreken. Het
gemeentelijke woonbeleid, de woonvisie vormt de basis van de prestatieafspraken. Daarnaast zijn
ook andere gemeentelijke beleidsstukken gebruikt als input voor de gemaakte prestatieafspraken.
De afspraken zijn afgestemd op de lokale behoefte, vraagstukken en relevante sociaal
maatschappelijke ontwikkelingen.
In februari 2014 zijn door de gemeente en de Federatie nieuwe prestatieafspraken ondertekend. In
de overeenkomst zijn door partijen afspraken vastgelegd over onder andere het bevorderen van
doorstroming op de woningmarkt, levensloopbestendig wonen, energiezuiniger bouwen en wonen
en de leefbaarheid van de dorpen. De gemeente en de corporaties willen deze zaken gezamenlijk
aanpakken en hebben afgesproken wie daarvoor welke acties onderneemt. De overeenkomst
geldt voor de periode 2014-2018. De afspraken zijn gebaseerd op de geactualiseerde Woonvisie
2013, die op 3 februari 2014 door de gemeenteraad is vastgesteld.
Bod
In het kader van de herziene Woningwet is in november 2015 door de Federatie een bod gedaan aan
de gemeente. Dit bod is afgestemd met de huurdersorganisaties en geeft nadere invulling aan de
prestatieafspraken zoals die voor 2015 al waren opgenomen.
De toenemende vraag naar woningen als gevolg van de toename van het aantal statushouders en
vluchtelingen en de nog te formuleren duurzaamheidsambities zijn belangrijke thema’s die input
zullen geven aan het proces tot het maken van prestatieafspraken voor komend jaar. Als input voor
het nieuwe Ondernemingsplan zal in 2016 een woningmarktonderzoek worden gehouden, wellicht
aangevuld met een woonlastenonderzoek. Dit laatste is van grote waarde om sturing te kunnen
geven aan het kernvraagstuk van de betaalbaarheid (met een relatie naar het doelgroepenbeleid, de
toewijzing en het strategisch voorraadbeleid). Daarbij is het van belang om een goed beeld te krijgen
van de toename van woningzoekenden binnen de bijzondere doelgroepen, zoals statushouders en
mensen die gebruik maken van beschermd wonen. Dit kan zowel voor de aanwas van de sociale
voorraad als de transitie van de bestaande voorraad aanzienlijke effecten hebben.
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Huurders(organisaties)
Onze huidige én potentiële huurders staan bij ons centraal. Wij streven naar een zo hoog mogelijke
kwaliteit van onze dienstverlening en betrekken onze bewoners bij belangrijke (beleids)vraagstukken
zoals ons huurbeleid. De participatie van onze (potentiële) huurders is op verschillende wijze
vormgegeven.



Huurdersplatform Amerongen e.o. (Hpf
(Hpf A.)
A.)

Wij beschouwen de participatie van onze (potentiële) bewoners als onze kerntaak. De waarde
hiervan wordt niet alleen in de praktijk benadrukt, maar komt ook nadrukkelijk terug in de
Woningwet. WsA werkte ook in 2015 nauw samen met onze huurdersorganisatie, Hpf A.
De Hpf A. behartigt de belangen van en vertegenwoordigt de huurders uit Amerongen, Maarn,
Leersum en Overberg. De Hpf A. bestaat uit een bestuur van 3 huurders en wordt betrokken bij alle
belangrijke beleidszaken die de huurder raken. In 2015 waren dat met name de omzetting van een
vereniging naar een stichting, de voorgenomen fusie, en uiteraard het huurbeleid. In 2015 heeft in
verband met de voorgenomen fusie regelmatig overleg plaatsgevonden.
Als gevolg van de fusie is er sprake van twee huurdersorganisaties die samenwerken met Rhenam,
Hpf A. en de REA. Zij vertegenwoordigen de belangen van de huurders uit Rhenen, Els en Achterberg.
In lijn met de Woningwet en de Wet op het Overleg Huurders en Verhuurder (WOHV) zullen wij in
overleg met de beide huurdersorganisaties de bewonersparticipatie verbreden door aan de voorkant
advies- en instemmingsvragen aan de huurdersorganisaties voor te leggen. Met beide
huurdersorganisaties zal een samenwerkingsovereenkomst worden gesloten waarin de wederzijdse
rechten en plichten zijn vastgelegd. Afgesproken is dat de Hpf A. en Rhenam minimaal 4 maal per jaar
bijeen komen.



Bewonerscommissies
Bewonerscommissies

WsA (en nu Rhenam) kent naast de huurdersorganisatie een drietal bewonerscommissies. Met deze
commissies wordt in ieder geval jaarlijks overlegd over de voorschotten en afrekening van de
servicekosten. Tevens worden over “complexeigen” zaken (gemeenschappelijke zaken als een tuin
of de schoonmaak) centraal afspraken gemaakt. Los van deze meer of minder ‘geïnstitutionaliseerde’
overleggen vindt waar nodig met bewonersgroepen incidenteel overleg plaats. Dit betreft in het
algemeen zaken die alleen die groep bewoners betreffen en kan gaan over de inrichting van de
gemeenschappelijke ruimte, overlast, verkeerssituaties in een straat of wijk, etc.

Gemeente(n)
De

gemeenten

Utrechtse

Heuvelrug

en

Rhenen

zijn

belangrijke

belanghouders

en

samenwerkingspartners. Wij committeren ons om de volkshuisvestelijke belangen van beide
gemeenten in de regio te behartigen, met daarbij tevens een rol in het sociaal domein, mede in
samenwerking met onze maatschappelijke partners. De samenwerking zal zich op grond van de
nieuwe Woningwet verder intensiveren. Het is van belang om hier goede afspraken over te maken,
waarbij de gemeentelijke Woonvisies, het bod en prestatieafspraken het fundament vormen van
onze samenwerking.
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In 2015 hebben wij met de gemeente Utrechtse Heuvelrug zowel individueel als in federatieverband
bestuurlijk overleg gevoerd, en op regelmatige basis tevens informeel overleg. Ook op ambtelijk
niveau vindt regelmatig overleg plaats. Wij vinden het van belang dat ook de gemeenteraad op de
hoogte is van en betrokken is bij onze activiteiten.

Leden
In het verslagjaar 2015 is er drie maal een algemene ledenvergadering, hierna te noemen ALV,
gehouden. De eerste ALV op 5 maart kende een informatief karakter om de leden nauw te betrekken
bij het fusieproces door ze op de hoogte te brengen van de voortgang van dit proces. Er werd uitleg
gegeven over de motieven om tot een fusie te komen met een financieel krachtige corporatie, met
daarbij aandacht voor het behouden en beheren van het sociale woningbezit in Amerongen.
De RWs kwam al snel als meest geschikte fusiepartner naar voren. Om met een stichting te kunnen
fuseren was het noodzakelijk om als Woningbouwvereniging Amerongen de omzetting naar een
stichting te bewerkstelligen.
De tweede ALV op 30 april stond in het teken van de omzetting van een vereniging naar een
stichting. Omdat dit een besluit van aanmerkelijk belang is, dient conform artikel 2:18 van het
Burgerlijk Wetboek, 90% van de geldig uitgebrachte stemmen positief tegenover het te nemen
besluit te staan. Tijdens de ALV hebben de leden besloten om een nieuwe ALV uit te schrijven, mede
vanwege het feit dat er relatief weinig leden aanwezig waren en het belang van de vergadering niet
bij alle leden bekend was.
In de derde ALV op 4 juni werd een uitgebreide update gegeven van het fusieproces. Ook de
directeur-bestuurder

van

de

RWs

was

aanwezig

en

gaf

tekst

en

uitleg.

Na de vaststelling van de presentielijst en het bepalen van het quorum werd in bijzijn van de notaris
een hoofdelijke stemming gehouden. Het besluit tot omzetting van een vereniging naar een stichting
werd met gekwalificeerde meerderheid door de ALV genomen, waarmee dit meteen de laatste ALV
was.

Overige belanghouders
BHV
WsA kent sinds 2011 de belanghebbendenvertegenwoordiging (hierna: BHV). Deze BHV bestaat uit
een

groep

mensen

gezamenlijkheid

de

die

diverse

maatschappelijke

directeur-bestuurder

gevraagd

groeperingen
en

vertegenwoordigt

ongevraagd

kan

en

adviseren

in

over

maatschappelijke aspecten rondom het wonen.
De BHV was tot de statutenwijziging per 1 juli 2015 statutair verankerd. Er was vastgelegd dat de BHV
adviseert over het woningbezit, de bijdrage door middel van maatschappelijk vastgoed en aanbod
van woningen, het huurbeleid, de relatie met stakeholders en collega-corporaties en de interne
organisatie op het gebied van efficiency en financiën. Daarnaast was vastgelegd dat de BHV
adviseerde over een eventuele fusie. Zij is dan ook vanaf het eerste voornemen tot fusie
geïnformeerd en geraadpleegd over plannen en heeft eveneens op 9 oktober 2015 ingestemd met
het fusiemeerwaardedocument inzake de fusie met de Rhenense Woningstichting.
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De BHV heeft haar waardering uitgesproken over het meerwaardedocument in zijn totaliteit en zich
achter de voorgenomen fusie geschaard.
De BHV is in 2015 zes maal bijeen geweest en heeft zich in de eerste helft van het jaar onder andere
gebogen over de statuten om de vereniging om te zetten in een stichting. Daarbij is geadviseerd om
in de statuten het maatschappelijk doel van de organisatie uitgebreider te verwoorden. Dit advies is
verwerkt in artikel 3 van de stichtingsstatuten.
De BHV heeft zich naast het adviseren over het fusieproces beziggehouden met/advies gegeven over
de organisatorische opbouw van de fusiecorporatie en de mogelijkheden van maatschappelijke
verankering na de fusie. Daarvoor zijn gesprekken gevoerd met de directeur van de RWs en ook
heeft de BHV een vergelijking gemaakt van de ondernemingsplannen van beide corporaties.
In haar vergadering van 9 oktober 2015 heeft de BHV het fusiemeerwaardedocument behandeld en
getoetst aan criteria die voor de BHV van essentieel belang waren om de fusie te laten slagen. De
BHV heeft voorgesteld om de maatschappelijke verankering in de fusiecorporatie organisatorisch vast
te leggen. Verder zijn opmerkingen gemaakt over onderwerpen als missie, toekomstig beleid,
woningvoorraad, onderhoudsbeleid en wonen en zorg.
Eind 2015 heeft de BHV in aanwezigheid van de directeur-bestuurder van de RWs een eerste
verkenning gedaan voor een inbedding van een BHV c.q. corporatieraad als maatschappelijke
vertegenwoordiging in de nieuwe organisatie. De BHV denkt bij het schrijven van het nieuwe
ondernemingsplan mee op welke wijze de maatschappelijke betrokkenheid vormgegeven kan
worden. Hierbij kunnen de uitkomsten van de - in de eerste helft van 2016- uit te voeren evaluatie
door en van de BHV van nut zijn.
Overig
Wij kiezen voor een actieve rol in de samenleving. Hoewel de prioriteit ligt bij de kerntaak wonen, is
ons doel een volwaardige samenwerkingspartner te zijn voor maatschappelijke organisaties,
bijvoorbeeld binnen het sociaal domein. Door de krachtenbundeling kunnen we als organisatie
slagvaardiger optrekken met de lokale maatschappelijke partners.
Daarmee willen wij onder andere:



intensivering van de samenwerking met zorg- en welzijnsorganisaties, om de toenemende vraag



goede invulling blijven geven aan relevante leefbaarheids- en veiligheidsvraagstukken door



participeren in de lokale en regionale ketensamenwerking voor de aanpak van maatschappelijk

naar zorg en hulp dichtbij huis beter te organiseren;
structureel overleg met welzijnsorganisaties en de politie;
relevante vraagstukken in onze werkgebieden.
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Financiële positie en risico analyse fusie
De beschikbaarheid van financiële middelen op korte en lange termijn is een randvoorwaarde om de
voorgenomen volkshuisvestelijke activiteiten te kunnen uitvoeren. Continuïteit en kredietwaardigheid
zijn daarbij essentieel. De kernvoorwaarde voor het waarborgen daarvan is het structureel realiseren
van een lange termijn netto positieve operationele kasstroom.
Zoals in het voorwoord reeds is aangehaald, was de financiële continuïteit van WsA niet meer
gewaarborgd en voldeed WsA op langere termijn niet meer aan de normen van de toezichthouders
en het WSW. Het CFV en het WSW hebben WsA in 2014 gevraagd een herstelplan te maken, waarbij
in november 2014 de conclusie werd getrokken dat zelfstandig voortbestaan van WsA niet haalbaar
was. Vanaf dat moment is WsA intensief op zoek gegaan naar een fusiepartner. Na een zorgvuldig
proces hebben WsA en RWs op 29 juni 2015 een Letter of Intent getekend voor het aangaan van een
fusie. Vanaf dat moment hebben WsA en RWs intensieve analyses uitgevoerd op onder andere de
financiële effecten/haalbaarheid en risico’s van de fusie.
De fusiepartners hebben op basis van diverse scenario’s de financiële impact van de mogelijke risico’s
uitgebreid geanalyseerd en geconcludeerd dat de risico’s aanvaardbaar en beheersbaar zijn. Tevens
heeft Deloitte Financial Advisory Services een due dilligence onderzoek (hierna: DD-onderzoek)
uitgevoerd. De gezamenlijke conclusies zijn gedeeld door het WSW en de Aw, met als gevolg een
positieve zienswijze van beide organisaties.
De financiële positie van beide fusiepartners liep voor de fusie aanzienlijk uiteen. Zoals eerder
gememoreerd was duidelijk dat een zelfstandig voortbestaan van WsA niet haalbaar was. WsA
voldeed voor de langere termijn niet aan de normen van de toezichthouder en het WSW (zowel ten
aanzien van de ontwikkeling van het vermogen als van de kasstromen). De financiële positie van de
RWs was/is daarentegen zeer solide (voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij naar de
jaarrekening), met een bovengemiddelde solvabiliteit en een sterke liquiditeitspositie. De RWs
beschouwt de fusie dan ook als een volkshuisvestelijk verantwoorde inzet van haar vermogen. Met
de fusie is een corporatie ontstaan met een aanzienlijke investeringskracht die regionaal kan worden
ingezet. Rhenam zal naar verwachting in ruime mate kunnen blijven voldoen aan de ratio’s van het
WSW en de normen van de Aw.
Zoals hiervoor reeds genoemd is op verzoek van bestuur en raden van commissarissen van beide
corporaties een DD-onderzoek uitgevoerd bij WsA. Dit onderzoek heeft tot doel gehad de
uitgangspositie en financiële, fiscale en juridische risico’s van de beoogde fusie in kaart te brengen.
Tijdens het DD-onderzoek zijn de belangrijkste financiële risico’s in beeld gebracht, onder andere op
het gebied van de financiële positie, verplichtingen uit verkoop onder voorwaarden van WsA,
financiële

rechten

en/of

verplichtingen

ten

aanzien

van

lopende

projecten,

onderhoud,

deelnemingen/verbindingen, leningenportefeuille en fiscaliteiten.
Uit het rapport is gebleken dat er geen risico’s zijn geconstateerd die een fusie in de weg staan. Wel
zijn er in het rapport aanbevelingen gedaan om de risico’s zoveel mogelijk te mitigeren. Deze
aanbevelingen zijn meegenomen bij de verdere integratie van de organisaties. Uit het DD-rapport
blijkt dat Rhenam naar verwachting ruim zal voldoen aan de ratio’s van het WSW.
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Geconcludeerd kan worden dat ook na de integratie van WsA in de cijfers Rhenam voldoet aan alle
ratio’s en blijft de fusiecorporatie in staat om vanuit een (uitstekende) financiële positie haar
investeringscapaciteit en financieringsmogelijkheden in te zetten voor de volkshuisvesting.

Interne organisatie
Eén van de motieven voor de fusie is een versterking van de interne organisatie, met name ter
vermindering van de kwetsbaarheid voor uitval. Door de fusie kunnen we de organisatorische
kwetsbaarheid verminderen, goed sturen op de bedrijfslasten en de organisatie verder
professionaliseren. Het ‘Rhenen-model’ van een efficiënte bedrijfsvoering zal onverkort van
toepassing zijn voor Rhenam. Binnen de gehele organisatie zal zowel een kwaliteits- als
efficiencyslag worden gemaakt. Het directe effect op de organisatie is een verdergaande
professionaliteit, een organisatie die goed kan inspelen op nieuwe ontwikkelingen, de continuïteit kan
waarborgen en de strategische samenwerking kan bieden die nodig is bij het vervullen van de
regionale opgaven.
Verder zijn de interne sturingsmechanismen in 2015 verder ontwikkeld en dit proces zal met de
versterking van de planning & control cyclus nog verder worden verwezenlijkt. Om de
informatiebronnen op de juiste manier te ontsluiten (met aandacht voor de integriteit van de data),
heeft het informatiemanagement in onze organisatie de volle aandacht gekregen en zullen verdere
maatregelen in 2016 worden uitgerold.

Lidmaatschappen en verbindingen
In 2015 was WsA lid van/deelnemer aan de volgende organisaties:






Aedes en MKW (platform voor middelgrote en kleine woningcorporaties)
Federatie van corporaties op de Heuvelrug
WSW (Waarborgfonds Sociale Woningbouw)
Lid Stekademy
Stekademy is een kennisplatform met focus op het delen van kennis over wonen, zorg, welzijn
en financiering.

Verbindingen
In onderstaand schema is een organogram opgenomen van de verbindingenstructuur van WsA.

WsA

100%

Stichting VOV UHR

WBVA Holding BV

100%

100%

100%

WBVA
Dienstverlening BV
100%

WBVA BOG BV

WBVA
Projectontwikkeling BV
100%

Allemanswaard

Allemanswaard

Dienstverlening BV

Vastgoed BV

51%
Molenbrink BV
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Vooruitblik 2016
Het komende jaar zal onze agenda voor een aanzienlijk deel worden ingevuld door de integratie van
de bedrijfsvoering, bedrijfsprocessen en projectenportefeuille. Een belangrijk thema voor de eerste
helft van 2016 is het formuleren van de duurzaamheidsambities en daarvan afgeleid beleid. Voor de
komende jaren hebben wij hiervoor al budget vrijgemaakt, maar voordat tot daadwerkelijke
investeringen wordt overgegaan zullen de ambities helder moeten zijn en afgestemd met de
belanghouders. Andere belangrijke dossiers zijn de implementatie van de nieuwe Woningwet,
passend toewijzen, het nieuwe huurbeleid en de huisvesting van statushouders.
Het komende jaar zal aanzienlijk worden geïnvesteerd in de relatie met belanghouders, zowel in
Rhenen als in Utrechtse Heuvelrug. Met beide huurdersorganisaties (REA en HPF e.o.) zal overleg
worden gevoerd over de verdere borging van de huurdersbelangen in de fusieorganisatie en de
invloed van de huurdersorganisatie op het beleid en het investeringsprogramma. Met de gemeenten
Rhenen en Utrechtse Heuvelrug zal worden afgestemd over de regionale afstemming en lokale
invulling.
Belangrijke (beleids)thema’s voor 2016 zijn de betaalbaarheid van de huur, het verder uitwerken van
ons duurzaamheidsbeleid en de wijzigingen in het sociaal domein. Dit laatste thema is met name van
belang voor het effect van de wetswijzigingen op de woonbehoeften van mensen die tot voor kort
gebruik konden maken van intramurale zorg, het langer zelfstandig thuis wonen van senioren en het
huisvesten van statushouders en vluchtelingen. In 2016 zullen wij de projectenportefeuilles verder
integreren en een nadere planning maken. De realisatie van Vreewijk fase 1, de start van fase 2 en de
afbouw/exploitatie van Allemanswaard en de afbouw van de oude apotheek aan de Wilhelminaweg
zullen in 2016 in elk geval op de agenda staan.
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Verslag van de Raad van Commissarissen

Verantwoording
In dit verslag verantwoordt de Raad van Commissarissen (hierna: RvC) zich over haar
werkzaamheden in 2015 en de inrichting van het toezicht op WBV Amerongen/Woningstichting
Amerongen. Per 1 juli 2015 is in het kader van het fusieproces de rechtsvorm van WBV Amerongen
gewijzigd van vereniging naar stichting en zijn de statuten gewijzigd. Dit heeft ertoe geleid dat per
voornoemde datum voor het intern toezicht geen sprake meer was van een Raad van Toezicht maar
van een Raad van Commissarissen.

Korte terugblik 2015
Het jaar 2015 is voor WsA een bijzonder jaar geweest en heeft in het teken gestaan van het
zorgdragen voor de financiële continuïteit door het vinden van een fusiepartner, de voor een fusie
benodigde omzetting van rechtsvorm van vereniging naar een stichting en de daaropvolgende fusie
met de Rhenense Woningstichting (hierna: RWs). De RvC is verheugd dat met de fusie de financiële
continuïteit is gewaarborgd en dat de belangen van onze huurders en stakeholders gewaarborgd zijn
binnen Rhenam.

Taakstelling
De RvC houdt toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken binnen WsA en
haar verbonden lichamen. Daartoe horen onder meer het toezicht op de werking en integriteit van
interne controle- en risicobeheersingssystemen, het geven van gevraagd en ongevraagd advies aan
het bestuur en de uitvoering van de Governancecode Woningcorporaties.
De RvC heeft al in 2014 de keuze gemaakt om het Ondernemingsplan 2014-2020 te verlaten en
heeft de focus gelegd op de financiële continuïteit van WsA. De positie van de corporatie en de
toekomst zijn uitgebreid aan de orde geweest en RvC, bestuur en enkele medewerkers van WsA
hebben met elkaar de strategische en tactische gevolgen hiervan besproken. Nadat in de loop van
2014 is geconcludeerd dat zelfstandig voortbestaan geen reële optie was, zijn stappen gezet om tot
fusie te komen. Het jaar 2015 stond dan ook vrijwel volledig in het teken van de fusie. Hierover heeft
uitvoerig overleg plaatsgevonden met de interim bestuurder, de extern financieel adviseur, de
accountant, het Centraal Fonds Volkshuisvesting (hierna: CFV en per 1 juli 2015 Aw) en het
Waarborgfonds Sociale Woningbouw (hierna: WSW).

Algemeen
Volkshuisvestelijk
Het jaar 2015 stond volkshuisvestelijk in het teken van de voorbereiding voor het passend toewijzen
en maatregelen ter beheersing van de betaalbaarheid (daar waar mogelijk gezien de financiële
situatie). Daarnaast heeft 2015 in het teken gestaan van de verdere invulling van multifunctioneel
centrum Allemanswaard. De RvC hecht veel waarde aan de volkshuisvestelijke, maatschappelijke en
financiële prestaties van WsA.
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Overleg met huurders
De RvC heeft het afgelopen jaar regelmatig overleg gevoerd met de huurdersorganisatie HPF, mede
in relatie tot de voorgenomen fusie en de benoeming van een huurderscommissaris in de RvC van
Rhenam.
Organisatie
Met de fusiebesprekingen is vanzelfsprekend ook gesproken over de samenstelling van de RvC. De
RvC van de RWs bestond voor de fusie uit vijf leden, de raad van commissarissen van WsA bestond
op het moment van fusie uit drie leden. Gezien de beperkte toename in grootte na fusie, zou het
volledig toevoegen van de leden van de RvC van WsA aan de RvC van RWs niet wenselijk zijn.
Daarmee zou ons inziens immers een disproportionele verhouding ontstaan tussen de omvang van de
organisatie en het aantal toezichthouders.
In samenwerking met een externe procesbegeleider hebben beide toezichthoudende organen een
proces doorlopen om te komen tot een evenwichtige samenstelling van de RvC die recht doet aan de
verhoudingen, de fusie en het (nieuwe) werkgebied. Eén lid van de RvC van de RWs, de heer Gudden,
heeft tijdens het proces zijn functie beschikbaar moeten stellen vanwege zijn aanstelling als
wethouder in Wageningen. Mede op basis van het voorgaande, het gevolgde proces en met
inachtneming van de in 2015 geactualiseerde profielschets heeft de RvC van de RWs als fusiedrager
een keuze gemaakt voor benoeming van een nieuwe commissaris (en voormalig commissaris van
WsA), de heer Muller. De Aw heeft op basis van de fit en proper test een positieve zienswijze
afgegeven, waarmee de heer Muller per 14 maart 2016 als commissaris is benoemd.
Fusieproces en financiële continuïteit
De financiële continuïteit is voor zowel het bestuur als de RvC het hoofdthema voor 2015 geweest.
Sinds augustus 2014 is er sprake van verscherpt toezicht door het CFV en valt WsA onder bijzonder
beheer bij het WSW. In 2014 zijn de mogelijke toekomstscenario’s uitgewerkt en besproken met de
RvC, het CFV en het WSW. Met de uitkomsten van deze scenario’s is duidelijk geworden dat de
financiële continuïteit op langere termijn in het geding was, en dat zelfstandig voortbestaan geen
reële optie is.
Dit heeft ertoe geleid dat de RvC aan de directeur-bestuurder de opdracht heeft gegeven een
fusiepartner te vinden. Aan de hand van een zorgvuldig proces, waarbij aan vier partijen gevraagd is
op basis van een door WsA opgesteld informatiememorandum een ‘bieding’ te doen. Na grondige
analyse is gebleken dat de RWs de meest geschikte partner was. Besloten is om met de RWs verder
te gaan met de fusieonderhandelingen.

Due dilligence onderzoek
Om in dit proces een onafhankelijk beeld te kunnen verkrijgen van de financiële risico’s van de fusie
hebben bestuur en RvC van WsA en RWs Deloitte Financial Advisory Services de opdracht gegeven
een due dilligence onderzoek uit te voeren bij WsA. Dit onderzoek heeft tot doel gehad de
uitgangspositie en financiële, fiscale en juridische risico’s van de beoogde fusie in kaart te brengen.
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Tijdens het due dilligence onderzoek zijn de belangrijkste financiële risico’s in beeld gebracht, onder
andere op het gebied van de financiële positie, verplichtingen uit verkoop onder voorwaarden van
WsA, financiële rechten en/of verplichtingen ten aanzien van lopende projecten, onderhoud,
deelnemingen/verbindingen, leningenportefeuille en fiscaliteiten.
Uit het rapport is gebleken dat er geen risico’s zijn geconstateerd die een fusie in de weg staan. Wel
zijn er in het rapport aanbevelingen gedaan om de risico’s zoveel mogelijk te mitigeren. Deze
aanbevelingen zijn meegenomen bij de verdere integratie van de organisaties. Uit het due dilligence
rapport blijkt dat Rhenam naar verwachting ruim voldoet aan de ratio’s van het WSW.

Omzetting vereniging naar stichting
Om de fusie juridisch mogelijk te maken was het noodzakelijk om de rechtsvorm van vereniging om
te zetten naar een stichting. Hiervoor was de goedkeuring vereist van de algemene ledenvergadering
(hierna: ALV), waarbij tevens de statuten dienden te worden gewijzigd. Op 4 juni 2015 heeft de ALV
de benodigde goedkeuring gegeven voor de omzetting, waardoor de omzetting per 1 juli 2015 heeft
kunnen plaatsvinden. Bestuur en RvC voelden zich gesterkt door de vrijwel unanieme instemming
van de ALV. Wij danken dan ook de leden van de ALV voor hun steun gedurende dit proces.

Fusie
In

het

verdere

verloop

van

belanghoudersvereniging (BHV)

het

fusieproces

zijn

de

beide

huurdersorganisaties,

de

en de gemeenten Rhenen en Utrechtse Heuvelrug om een

zienswijze op de fusie gevraagd. Zij hebben alle een positieve zienswijze op de fusie afgegeven. Het
WSW heeft eveneens verklaard positief te staan tegenover de fusie, waarop de Minister begin
december de voorgenomen fusie heeft goedgekeurd. Op 17 december 2015 hebben de RvC’s het
besluit tot fusie goedgekeurd, waarop de fusieakte op 31 december 2015 is gepasseerd.
Verbindingen
Een deel van de activiteiten van WsA is ondergebracht in besloten vennootschappen (bv’s). Dit
betreft de ontwikkeling van projecten, delen van het project Allemanswaard en commerciële
verhuringen. De besluitvorming en informatievoorziening binnen en rondom de bv’s maakt integraal
deel uit van het toezicht op WsA.

Verantwoordelijkheden Raad van Commissarissen
De RvC houdt toezicht op het functioneren van de bestuurder en de algemene gang van zaken binnen
de organisatie. De Raad adviseert daarnaast de bestuurder gevraagd en ongevraagd, is
verantwoordelijk voor de benoeming (en eventuele schorsing of ontslag) van de bestuurder, en stelt
de beoordeling en arbeidsvoorwaarden van de bestuurder vast. De RvC geeft de accountant opdracht
voor de controle van de jaarstukken.
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De RvC handelt op basis van de bevoegdheden die in de statuten zijn omschreven. Naast de statuten
zijn bij het uitoefenen van zowel haar toezichthoudende taak als bij de invulling van het eigen
functioneren de volgende documenten leidend:








profielschets RvC;
reglement RvC;
Best practices Governancecode Woningcorporaties;
het jaarlijkse Werkplan;
Ondernemingsplan;
Treasurystatuut en Treasuryjaarplan.

Statuten, profielschets, reglement, Best practices Governancecode en Ondernemingsplan zijn voor

iedereen via de website van Rhenam Wonen www.rhenam.nl te raadplegen.

Samenstelling Raad van Commissarissen
De RvC heeft gedurende het verslagjaar bestaan uit zes leden die elk voor een periode van vier jaar
zijn benoemd en die, conform de statuten, voor maximaal twee volgende zittingstermijnen van vier
jaar kunnen worden herbenoemd. De man/vrouw verhouding bedroeg in 2015 5/1. Er is in 2015 geen
vigerend beleid ten aanzien van de afspiegeling betreffende de man/vrouw verhouding. Volgens het
huidige beleid is leidend voor de keuze van een nieuw lid van de RvC de vraag in hoeverre een
kandidaat aan het kennisprofiel voldoet. Mede met het oog op de maatschappelijke ontwikkelingen
zal Rhenam dit beleid in de nabije toekomst herijken.
Gedurende het verslagjaar zijn de heren Van Veen en Mesdag op 22 juni 2015 afgetreden wegens
afloop van hun termijn. Op 1 oktober is mevrouw Straks afgetreden wegens het aanvaarden van een
functie als directeur-bestuurder van een woningcorporatie, waarmee het lidmaatschap van de RvC
niet verenigbaar is. Vanaf 17 december 2015 tot de fusiedatum is de heer Tankink tijdelijk
toegetreden, aangezien statutair de RvC uit minimaal 3 personen diende te bestaan.
Samenstelling RvC 2015
Naam
Dhr. L.P. Smith MMO,

Leeftijd

Voorzitter

Dhr. drs. M. Muller RE
RA, lid

Functie/nevenfuncties/kennisprofiel
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Functie
Manager GGZ instelling



Nevenfuncties
Geen



Kennisprofiel
governance

Benoeming/ Aftreden
27-1-2014 / 31-12-2015



volkshuisvesting
27-1-2014 /31-12-2015*



Functie
CFO/financieel directeur Credit Exchange Groep



Interim executive manager

maart 2016 benoemd tot

Nevenfuncties
Lid Raad van Toezicht en voorzitter audit committee

commissaris bij Rhenam



42

* de heer Muller is per 14

Wonen.

TriviumLindenhof


Lid Raad van Commissarissen en voorzitter audit
committee National Academic Verzekeringen NV

20



Lid bestuur College Perinatale Zorg



Lid Raad van Commissarissen Stichting Meer Wonen

2015

Dhr. drs. N.C. van



Kennisprofiel
governance en risicomanagement



financiën en control



juridische zaken



Functie
Functie
voorzitter bestuur Woningbouwvereniging Maarn
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Veen,

22-6-2011 / 22-6-2015

(per 1 juli 2015)

Lid


ondernemer in de thuishulp en adviseur MKB



Nevenfuncties
raadscommissielid (adviseur) samenleving



Kennisprofiel
zorgvastgoed

gemeente Utrechtse Heuvelrug

Dhr. mr. H.J.A. Mesdag

Mw. mr. M. Straks



volkshuisvesting



Functie
jurist handhaving gemeente Den Haag



Nevenfuncties
lid van de verenigingsraad van de Woonbond



Kennisprofiel
juridische zaken



volkshuisvesting



Functie
directeur-bestuurder a.i. WoonInvest
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MHA

22-6- 2011 / 22-6 2015

1-1- 2013 / 1-10-2015

(per 1 oktober 2015)

Dhr. P. Tankink



bestuurder zorginstelling Kalorama



Nevenfuncties
lid raad van commissarissen Avelijn



Kennisprofiel
juridische zaken



volkshuisvesting



bestuurlijke zaken



Functie
ondernemer gericht op advies m.b.t. retail- en



Nevenfuncties
lid raad van commissarissen SSHV Utrecht
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17-12-2015 / 31-12-2015

vastgoedvraagstukken



lid raad van toezicht Van Neynselgroep Den Bosch



Kennisprofiel
vastgoedontwikkeling



volkshuisvesting



governance

De RvC is van oordeel dat zij voldoende divers is samengesteld wat betreft deskundigheid en
competenties. De RvC heeft conform de in onderdeel III.2.2 van de Governancecode genoemde
criteria vastgesteld dat iedere commissaris geacht kan worden onafhankelijk te zijn.
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Activiteiten in 2015
In 2015 kwam de RvC negen maal bijeen voor een formele vergadering, inclusief de vergaderingen
uitsluitend met de Audit Commissie. De belangrijkste onderwerpen die de RvC in 2015 heeft
besproken en waar nodig over heeft besloten zijn:










fusie RWs/WsA;
verscherpt toezicht CFV (Aw);
risicomanagement;
herstelplan;
jaarverslag/jaarrekening 2014;
continuïteit bestuur en governance;
begroting 2016;
invulling financieringsbehoefte.

Daarnaast geldt in het algemeen dat de RvC alle zaken op het terrein van financiële continuïteit,
volkshuisvestelijke prestaties en de toekomst van WsA heeft besproken.
Overzicht van door de RvC genomen besluiten
Datum
15/01/2015

Onderwerp
Audit Commissie;

Besluit

Concept begroting
Liquiditeiten prognose 2015
Interim Controle PWC
28/01/2015

Management Letter PWC
Vaststellen begroting

Akkoord

Vaststellen beleidspunten

Akkoord

Voortgang Fusie
24/02/2015

Gecombineerde bijeenkomst met ALV/Hpf/BHV ivm fusie

26/03/2015

Algemene voortgang fusie
Fusie gerelateerde besluitvorming

Akkoord

Renumeratie gerelateerde onderwerpen

Akkoord

Voortgang bedrijfsvoering
02/04/2015

Jaarrekening 2014
Bevindingen accountant final audit

23/04/2015

Vaststellen Jaarrekening 2014

Goedgekeurd, waarbij decharge is verleend

Rapportage eerste kwartaal 2015

aan de bestuurder

Voortgang fusie
04/06/2015

Fusie voortgang en besluitvorming

27/08/2015

Rapportage tweede kwartaal

Akkoord te nemen stappen

Implementatieplan fusie
19/11/2015

Rapportage derde kwartaal
Fusie gerelateerde onderwerpen

17/12/2015

Besluitvorming tot het aangaan van een fusie met RWs

Akkoord fusie

Verslag Auditcommissie
Binnen de RvC functioneert sinds 2014 een Auditcommissie. De Auditcommissie bestond tot 1 oktober
2015 uit de heer Muller (voorzitter) en mevrouw Straks. De auditcommissie is nauw betrokken bij de
financiële continuïteit, de samenstelling van de begroting, het jaarverslag en het financieel
beleidsplan. De auditcommissie is 5 keer bij elkaar geweest in aanwezigheid van de interim directeur
-bestuurder en de extern financieel adviseur.
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Tijdens deze vergaderingen is verschillende keren de financiële robuustheid van de organisatie aan
de orde geweest alsmede de jaarrekening 2014, de managementletter en de begroting 2015. Ook zijn
er diverse gesprekken geweest met de accountant en toezichthouders.

Functioneren van de Raad van Commissarissen
Governance
Corporate Governance is voor de RvC als volgt te omschrijven: “Corporate Governance is een stelsel
voor bestuur en commissarissen inhoudende een aantal regels voor een evenwichtige verdeling van
taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van genoemde partijen met publiekelijke
verantwoording door bestuur en commissarissen.” Voor de RvC is transparantie bij het besturen van
WsA van groot belang. Daarbij moeten de belangen van alle belanghebbenden worden meegewogen.

Governancecode woningcorporaties
WsA onderschrijft de Governance code van juli 2011 en handelt naar deze code.

Periodiek overleg met de accountant
WsA heeft in 2015 overleg gevoerd met de onafhankelijk accountant over zijn bevindingen bij de
jaarrekeningcontrole en het niveau van interne beheersing. Daarbij zijn onder andere de financiële
continuïteit, het verscherpt toezicht, bijzonder beheer bij het WSW en de waardering van het
vastgoed aan de orde geweest. Ook is gesproken over het project Allemanswaard en financiële
effecten op de gehele organisatie.
Zelfevaluatie
In het kader van het fusieproces en de mogelijke toevoeging van leden van de RvC van WsA aan de
RvC van Rhenam, heeft een zelfevaluatie plaatsgevonden, mede met ondersteuning van een derde.
Hieruit is naar voren gekomen dat een van de leden van de RvC van WsA, de heer Muller, is
toegevoegd aan de RvC van Rhenam.
Prestaties
De prestaties van WsA worden normaliter gemeten aan de hand van de mate van realisatie van de
strategische doelstellingen. Over de realisatie van het eerder opgestelde ondernemingsplan is niet
gerapporteerd in 2015 als gevolg van het (fusie)traject waarin WsA zich bevond. RvC en bestuur
hebben in 2014 in overleg met CFV en WSW geconcludeerd dat een zelfstandig voortbestaan geen
reële optie was, waarop de RvC aan de directeur-bestuurder de opdracht heeft gegeven tot het
vinden van een fusiepartner. Dit proces is zorgvuldig, transparant, adequaat en succesvol verlopen,
met de fusie met RWs als uitkomst. Hiermee is de financiële continuïteit verzekerd en zijn de
belangen van onze huurders en stakeholders gewaarborgd. De Autoriteit woningcorporaties heeft het
verscherpt toezicht per januari 2016 opgeheven.
Integriteit en mogelijke tegenstrijdige belangen
Alle leden van de RvC zijn onafhankelijk van WsA, het bestuur en jegens elkaar. Zij onderhouden geen
banden met afnemers of toeleveranciers. Er zijn geen tegenstrijdige belangen en er zijn geen
betaalde nevenfuncties met mogelijke tegenstrijdige belangen gemeld. Voor de geldende criteria
wordt verwezen naar het reglement van de RvC en de integriteitscode.
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Remuneratie van de directeur/bestuurder en bezoldiging van de RvC
Regulier overleg
De voorzitter van de RvC onderhoudt structureel overleg met de bestuurder over lopende en nieuwe
ontwikkelingen. Dit overleg vindt mede plaats ter voorbereiding van de vergaderingen van de RvC.
Bestuurder
WsA had in 2015 een directeur (man) die tevens enig bestuurder is (ad interim). Dit leidt ertoe dat
een evenwichtige man/vrouw verhouding niet is aan te brengen.
naam
P.A.R.J. Vismans

Geb jr

Werkzaam in functie sinds

1955

14 juni 2014

in dienst sinds
2014

relevante (neven)functies 2015




DGA Paul Vismans BV



Vice-voorzitter RvC van stichting Aafje



Lid van de RVC van stichting de



Lid van de RVC van ODE Energie te



Lid van de RVC van Catella KAG GMBH

Vice-voorzitter RvC van stichting
Woonstad Rotterdam

Rotterdam

Zorgboog te Helmond

Amsterdam

te München (Duitsland)

Indien de bestuurder een nevenfunctie wil accepteren, legt hij de nevenfunctie vooraf ter
goedkeuring voor aan de voorzitter van de RvC. Bij de beoordeling van de toelaatbaarheid van een
nevenfunctie spelen onder meer de eventuele tegenstrijdigheid met het bedrijfsbelang, de (schijn
van) belangenverstrengeling en het verwachte tijdsbeslag een rol.
Permanente Educatie
Op grond van de Aedes Governancecode 2015 moeten bestuurders en commissarissen in het kader
van Permanente Educatie (PE) in drie jaar tijd 108 punten behalen, hetgeen staat voor een
studiebelasting van 108 uren. In verband met het karakter van zijn aanstelling (op tijdelijke basis met
het voornemen tot fusie) zijn door de directeur-bestuurder geen punten behaald.
Remuneratie en WNT
Vanaf 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke
sector (WNT) van kracht. Vanaf 1 januari 2014 is de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen
toegelaten instellingen volkshuisvesting in werking getreden. Deze regeling staat beter bekend als de
Blok-staffel. De Blok-staffel deelt woningcorporaties in klassen in aan de hand van vastgestelde
criteria. Voor het jaar 2015 is WsA ingedeeld in ‘A’. Het bezoldigingsmaximum op grond van klasse A
bedraagt voor het jaar 2015 € 82.100 voor een fulltime dienstverband. Hierna is de publicatie
opgenomen van de bezoldiging die de topfunctionarissen van WsA in 2015 hebben ontvangen.
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Bestuurders
De heer Vismans is per 14 juni 2014 tijdelijk en op parttime basis aangesteld als directeur-bestuurder
van WsA en kwalificeert daarmee als topfunctionaris bedoeld in de WNT (hoogste uitvoerende
orgaan) zonder dienstbetrekking. De bezoldiging van de directeur-bestuurder bestaat uit een
honorarium voor zijn diensten.
De bezoldiging van de directeur-bestuurder in 2015 past binnen de maximale bezoldigingsnorm onder
de WNT van de voor WsA geldende klasse (A) van de Blok-staffel op basis van een aanstelling van
55% (€ 45.155). De WNT-bezoldiging is in onderstaande tabel nader gespecificeerd. De bezoldiging
die

in

2015

ten

laste

van

de

woningcorporatie

is

gekomen

bedraagt

€ 44.781,83.
P.A.R.J. Vismans

2015

Honorarium

44.781,83

Reiskosten

0

Totaal

44.781,83

Commissarissen
De RvC fungeert binnen WsA als het hoogst toezichthoudende orgaan. De leden en de voorzitter zijn
als zodanig aan te merken als topfunctionaris als bedoeld in de WNT. Gedurende het verslagjaar
hebben zes personen deel uitgemaakt van de RvC. Daarbij hebben niet alle leden hun functie
gedurende geheel 2015 uitgeoefend. De invoering van de WNT2 heeft in 2015 geleid tot een
verhoging van de bezoldigingsmaxima voor de leden en de voorzitter van de RvC. Voor de
bezoldigingsklasse van WsA onder de Blok-staffel (klasse A) leidt dit in 2015 tot een maximale
bezoldiging voor leden van € 8.210,- en voor de voorzitter van € 12.315,-.
Er is voor geen van de commissarissen sprake van overschrijding van de maximum bezoldigingsnorm
onder de WNT.
Naam en functie

Beloning (in euro’s) 2015

L. Smith (voorzitter)
M. Muller (lid)

12.315,00
8.210,00

M. Straks (lid)

6.141,00

H. Mesdag (lid)

3.395,00

N. van Veen (lid)

3.395,00

P. Tankink (lid)

0

Toelichting
De heren Smith en Muller hebben gedurende het gehele verslagjaar hun functie als voorzitter
respectievelijk lid van de RvC vervuld. Mevrouw Straks is tot 1 oktober 2015 in functie geweest,
terwijl de heren Mesdag en Van Veen tot juni 2015 in functie zijn geweest. De heer Tankink is slechts
aangesteld als commissaris voor de duur van één maand (in het kader van de besluitvorming ten
behoeve van de fusie). De heer Tankink heeft voor zijn commissariaat geen bezoldiging bedongen.
In 2015 zijn geen leningen, voorschotten of garanties door WsA aan de directeur/bestuurder en/of
commissarissen verstrekt.
Overige (gewezen) topfunctionarissen
In 2015 zijn geen andere (gewezen) topfunctionarissen werkzaam geweest binnen WsA.
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Topfunctionarissen niet op grond van een dienstbetrekking werkzaam
In 2015 heeft de interim directeur-bestuurder als topfunctionarissen zonder dienstbetrekking
werkzaamheden verricht voor WsA.
Functionarissen van wie de bezoldiging en/of uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband
de WNT-normen overschrijdt.
Dit is voor 2015 niet van toepassing.

Tot slot
De RvC heeft kennis genomen van het verslag van WsA over het boekjaar 2015, de goedkeurende
accountantsverklaring bij de jaarrekening, het rapport van bevindingen, het assurance rapport bij het
volkshuisvestingsverslag en het accountsverslag van EY.
In 2015 is weer met grote inzet gewerkt aan het vervullen van de maatschappelijke taken van WsA.
De RvC van Rhenam wil de directeur-bestuurder, de RvC van WsA, het MT en alle overige
personeelsleden danken voor hun inzet voor de volkshuisvesting en het succesvol laten verlopen van
het fusieproces.
Rhenen, 20 juni 2016

Gabby Staal,
Voorzitter Raad van Commissarissen
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Corporate Governance en risicomanagement

Corporate governance
WsA (Rhenam) vindt goed ondernemingsbestuur (Corporate Governance) van groot belang. Het helpt
ons om slagvaardig, in control en transparant te handelen.
De hoofdlijnen van de governance structuur bij WsA en Rhenam zijn als volgt:





WsA heeft als rechtsvorm een stichting;




de RvC beslist over benoeming, beloning, schorsing en ontslag van de bestuurder;

de bestuurder bestuurt de onderneming WsA;
de RvC ziet toe op de bestuurder en op de algemene gang van zaken van de stichting, en geeft
de bestuurder gevraagd en ongevraagd advies;

wij leggen verantwoording af aan en overlegt met belanghebbenden, zoals de huurders,
gemeenten Utrechtse Heuvelrug en Rhenen, het ministerie van BZK, de Aw en het WSW.

WsA (Rhenam) hanteert als lid van Aedes verplicht de Governancecode Woningcorporaties. Deze
code vraagt van corporaties om uiterst transparant te handelen en zich dienovereenkomstig te
verantwoorden. Over de toepassing van de code doet de corporatie verslag volgens het principe ‘pas
toe of leg uit’ en wordt vermeld of en om welke reden van de code wordt afgeweken. WsA
onderschrijft de principes en best-practice bepalingen uit de code. De Corporate Governance principes
komen tot uitdrukking in de volgende documenten:











overzicht Governancestructuur (organigram);
de statuten van WsA;
het reglement van de RvC;
profielschets RvC;
rooster van aftreden RvC;
het treasurystatuut;
het verbindingenstatuut;
de integriteitscode;
de klokkenluidersregeling.

Overeenkomstig de Governancecode Woningcorporaties zijn deze documenten te vinden op onze
website www.rhenam.nl.
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Integriteit
WsA (Rhenam) vindt integer handelen van haar medewerkers en de bedrijven waarmee we
samenwerken vanzelfsprekend van groot belang. De kern van het integriteitsbeleid van Rhenam is
dat integer handelen enerzijds duidelijke regels vergt, anderzijds een bedrijfscultuur vereist waarin
het handelen op basis van deze regels vanzelfsprekend is. Om integer handelen te bevorderen, gaat
het om het vinden van de juiste balans tussen regels en eigen verantwoordelijkheid.
De regels met betrekking tot integriteit zijn onder meer vastgelegd in:



de integriteitscode
Deze code geeft regels met betrekking tot integer handelen waaraan het bestuur en de
medewerkers zich moeten houden. De code is in 2014 geactualiseerd. We verwachten dat
onze leveranciers en klanten ons niet in een positie brengen waarin we in de verleiding
worden gebracht om niet integer te handelen;



de klokkenluidersregeling
Deze regeling biedt medewerkers de mogelijkheid om zonder gevaar voor hun rechtspositie
melding te doen van vermeende misstanden en andere onregelmatigheden van algemene,
operationele of financiële aard. Het meldpunt ontving in 2015 geen meldingen;



integriteitsverklaring bestuurder
Deze verklaring bevat onder andere regels voor de bestuurder over onverenigbaarheden in zijn
werkzaamheden en hoe te handelen bij mogelijke gevallen van belangenverstrengeling;



het onderschrijven van de AedesCode
Voor de bewustwording en invulling van de eigen verantwoordelijkheid met betrekking tot
integriteit agenderen we dit thema op regelmatige basis tijdens bijeenkomsten met
medewerkers.

Toezicht
Het toezicht op (het bestuur van) Rhenam bestaat uit intern en extern toezicht en horizontale
verantwoording/responsiviteit.



Intern toezicht



Extern toezicht

Dit toezicht wordt uitgevoerd door de RvC. Zie hiervoor hoofdstuk 2.
Dit toezicht wordt uitgevoerd door de minister van Wonen en Rijksdienst, onderdeel van het
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). In november heeft de minister
de zogenoemde oordeelsbrief over het verslagjaar 2014 gestuurd, waarin geen nadere
opmerkingen jegens Rhenam zijn gemaakt en waarin is opgenomen dat Rhenam voldoet aan
de staatssteunregels. Het financiële toezicht wordt uitgevoerd door de Aw, onder
verantwoordelijkheid van de minister.



Dialoog met de omgeving
Ook de gemeente Utrechtse Heuvelrug, de huurders of andere belanghouders kunnen ons
aanspreken op ons functioneren. Om duidelijk aan te geven waarop we aanspreekbaar zijn,
heeft Rhenam de AedesCode onderschreven.
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Verbindingen
Een deel van de activiteiten van WsA is ondergebracht in verbindingen. Dit betreft de ontwikkeling
van projecten, delen van het project Allemanswaard en commerciële verhuringen (hiervoor kan
worden verwezen naar onderstaande tabel). De besluitvorming en informatievoorziening binnen en
rondom de verbindingen maakt integraal deel uit van het toezicht op WsA. WsA hanteerde in 2015
een verbindingenstatuut.
Naam deelneming

Verhouding

Activiteiten verbinding

WBVA Holding B.V.

Dochtervennootschap. Aandelen 100% in

Werkzaamheden op het gebied van wonen,

eigendom Rhenam. Bestuur gevormd door

welzijn en zorg, de aan- en verkoop en

rechtspersoon Rhenam.

beheer van onroerend goed en algemene
economische

en/of

commerciële

werkzaamheden in het werkingsgebied van
(oud)

woningstichting

Amerongen

(nu

Rhenam)
Huidige activiteiten:
Houden
van
belangen

in

de

dochtervennootschappen die invulling geven
aan de activiteiten zoals in de doelstelling
staan omschreven.
WBVA Projectontwikkeling

Dochtervennootschap. Aandelen 100% in

Ontwikkelde projecten voor WsA. Afgeronde

B.V.

eigendom WBVA Holding B.V. Bestuur

projecten worden/zijn overgedragen aan

gevormd door WBVA Holding B.V.

(oud) WsA (nu Rhenam).
Huidige activiteiten:

–

Projectontwikkeling

Eindseweg

Overberg

–

Deelneming in Molenbrink B.V. (51%)

WBVA Bedrijfsonroerend

Dochtervennootschap. Aandelen 100% in

Werkzaamheden op het gebied van

goed (BOG) B.V.

eigendom WBVA Holding B.V. Bestuur

ontwikkeling, aan- en verkoop en beheer
van bedrijfsmatig onroerend goed.

gevormd door WBVA Holding B.V.

Huidige activiteiten:

–

eigendom

pand

(maatschappelijk
onder

‘Napoleonschuur’
vastgoed,

voorbehoud

verkocht

goedkeuring

minister);

–

eigendom pand Wilhelminaweg (daeb
bezit, wordt overdragen aan de TI)

WBVA Dienstverlening B.V.

Dochtervennootschap. Aandelen 100% in

Doelstelling is het voorzien in alle vormen

eigendom WBVA Holding B.V. Bestuur

van dienstverlening voor de doelgroepen

gevormd door WBVA Holding B.V.

van het maatschappelijke beleid.
Activiteit tot april 2016:
Exploitatie WKO-installatie (verkocht).

Allemanswaard

Dochtervennootschap. Aandelen 100% in

De activiteiten van deze vennootschap zijn

Dienstverlening B.V.

eigendom

gericht

WBVA

Holding

B.V.

gevormd door WBVA Holding B.V.

Bestuur

op

het

beheer

van

het

Multifunctionele Centrum Allemanswaard.
Huidige activiteiten:

–
–

exploitatie Sporthal de Ploeg
werkgever

personeel

en

uitzendkrachten (beëindigd per april
2016)
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Allemanswaard Vastgoed B.V.

Dochtervennootschap. Aandelen 100% in

De activiteiten van deze vennootschap zijn

eigendom

gericht op het bezit van het niet-daeb

WBVA

Holding

B.V.

Bestuur

gevormd door WBVA Holding B.V.

vastgoed binnen Multifunctioneel Centrum
Allemanswaard.
Huidige activiteiten:
activiteiten:
Geen

Molenbrink B.V.

Dochtervennootschap. Aandelen 51% in

De activiteit van Molenbrink BV zijn gelijk

eigendom WBVA Projectontwikkeling B.V.

aan die van de WBVA Projectontwikkeling

Bestuur gevormd door Griffioen Investments

B.V. Een belangrijk verschil is dat Molenbrink

B.V., die 49% van de aandelen bezit.

BV zich in het bijzonder richt op de
ontwikkeling

van

het

Molenterrein

in

Amerongen.
Huidige activiteit:
Eigendom pand

Maalhuis

(getaxeerde

waarde € 185.000).
Stichting VOV Utrechtse

Stichting. De duurzame band met Rhenam

De stichting heeft ten doel de verkoop onder

Heuvelrug

bestaat uit een bindende voordracht voor de

voorwaardenconstructie

benoeming van de voorzitter van het

Utrechtse Heuvelrug nader te ondersteunen.

bestuur conform de statuten van de

Op dit moment is dit een slapende stichting.

stichting.

In 2016 zal i.s.m. het bestuur worden

(VOV)

in

de

onderzocht of de stichting ontbonden kan
worden.

Rhenam

onderschrijft

de

doelstelling van de stichting niet (meer).

Rhenam heeft in 2016 een nieuw verbindingenstatuut opgesteld, compliant aan de nieuwe
Woningwet. De governancestructuur, het risicomanagement en het financieel beleid van Rhenam zijn
onverkort van toepassing op de verbindingen.
Het beschikken over en werken met verbindingen past in beginsel niet in de bedrijfsfilosofie en
bedrijfsvoering van Rhenam. Mede vanwege de wens tot administratieve vereenvoudiging (met
inachtneming van de nieuwe Woningwet) en de keuze om ons te blijven richten op de primaire Daebtaak, streven wij ernaar deze dochtervennootschappen op afzienbare termijn af te wikkelen door
liquidatie, fusie en/of overdracht van aandelen. Bij de (keuzes ten behoeve van de) afwikkeling van
de vennootschappen zullen juridische, fiscale en economische aspecten worden betrokken. De
verwachting is dat het afbouwproces de nodige tijd in beslag zal nemen. Tot die tijd maken de
verbindingen deel uit van Rhenam en haar governancestructuur.
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Risicomanagement
Risicobenadering
Rhenam bepaalt, analyseert en weegt de risico’s in verhouding tot de strategie en de beleidskeuzes
van de organisatie. Het Ondernemingsplan 2013-2016 is daarbij leidend. Om de koers op
verantwoorde wijze vast te kunnen houden is het van belang dat de organisatie en het intern
toezicht inzicht hebben in de risico’s en hierop bijsturen indien noodzakelijk/gewenst. Daarnaast
vinden wij een heldere externe communicatie over de risico’s belangrijk.
Risicoprofiel
De RWs heeft er in 2015 voor gekozen om door de fusie met WsA een regionaal opererende
woningcorporatie te worden met een sterke lokale verankering, van relatief beperkte omvang en
met een sterke vermogens- en liquiditeitspositie.
Risico inventarisatie
Rhenam voert jaarlijks voorafgaand aan het opstellen van het werkplan en de (meerjaren)begroting
een risico inventarisatie uit. Deze vormt de input voor het doorrekenen van het financiële risico en zal
als onderdeel van de controlcyclus nadrukkelijk worden gemonitord. De risico-inventarisatie is
vastgelegd in onderstaande risicokaart. Deze kaart vormt de input voor het doorrekenen van het
financiële risico. Deze doorrekening wordt jaarlijks geactualiseerd en opgenomen als onderdeel van
de jaarbegroting. In het in 2016 te ontwikkelen handboek risicomanagement worden de risico’s
expliciet benoemd, en worden de maatregelen op detailniveau uitgewerkt.
Preventieve maatregelen

Eerste prioriteit
1

Vrijwel zeker (5)

12

Waarschijnlijkheid

Waarschijnlijk (4)

6

Mogelijk (3)

5

9

13

4

10

16

11

2

3

7

8

14
15

17

Onwaarschijnlijk(2)

Zelden (1)
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Onbelangrijk

Beperkt

Gemiddeld

Groot

Catastrofaal

Risico accepteren

Impact

Repressieve maatregelen

Risico categorieën
Rhenam maakt in het definiëren en beheersen van de risico’s een onderscheid naar externe en
interne risico’s. Daarbinnen worden de interne risico’s gerubriceerd in strategische, operationele en
compliance risico’s, en de externe risico’s in strategische, economische en compliance risico’s. Wij
hebben de volgende risico’s en beheersmaatregelen gedefinieerd.

2015

31

Nr.

Risico

Beschrijving/beheersmaatregel

Externe risico’s
1

Politiek

Het Rijksbeleid, met onder andere de verhuurdersheffing, passend toewijzen, herziening van

(strategisch)

de Woningwet, de herinrichting van het toezicht en de huisvesting van statushouders, zal de
komende jaren aanzienlijk impact hebben op het werkdomein, de bedrijfsvoering en de
financiële positie. De risico’s uit hoofde van het Rijksbeleid zijn lastig te beheersen voor een
individuele corporatie. De ontwikkelingen worden nadrukkelijk gevolgd. Financiële risico’s
worden beheerst aan de hand van scenario’s op basis waarvan relatief snel aan knoppen kan
worden gedraaid bij negatieve impact van de maatregelen (beheersen).
Een goede samenwerking met de gemeenten Rhenen en Utrechtse Heuvelrug is met het oog
op de regionale inspanningen en lokale verankering van essentieel belang voor de prestaties.
Een transparante houding en een goede communicatie/relatie vormen de basis voor de
samenwerking. Beleidsmatig dienen gemeenten en Rhenam op één lijn te zitten. Dit komt
mede tot uitdrukking in de respectievelijke Woonvisies en prestatieafspraken. Beheersen

2

Marktrisico

De grootste marktrisico’s zijn een mismatch tussen vraag en aanbod, waardedaling van het

(economisch)

vastgoed, teruglopende verkoopbaarheid van het bezit (mede in relatie tot de VoVportefeuille) en negatieve huurmarktontwikkelingen zoals huurderving wegens leegstand en
huurprijsontwikkelingen. De waardedaling van het vastgoed heeft een negatieve invloed op
onze vermogenspositie. Door voldoende buffer aan te houden kunnen waardedalingen in het
bezit

worden

opgevangen.

Om

een

mismatch

tussen

vraag

en

aanbod

te

voorkomen/beheersen is het van belang om kennis te hebben van de woningmarkt (met
name op het gebied van verhuurbaarheid) en demografische ontwikkelingen in Rhenen en
Utrechtse Heuvelrug. Deze informatie is beschikbaar en hier wordt actief op gestuurd.
Bovendien hanteert Rhenam een strak en sociaal incassobeleid gericht op het voorkomen van
huisuitzetting, onder andere door het actief en vroegtijdig benaderen van klanten. Gezien haar
vermogens- en liquiditeitspositie is Rhenam niet afhankelijk van verkopen. Hier wordt dan
terughoudendheid betracht. Beheersen
3

Financieringsrisico

De (meerjaren) prognoses leren dat Rhenam de komende jaren in geringe mate afhankelijk is

(economisch)

van vreemd vermogen voor (her)financiering. De (langjarige) financieringsstrategie is erop
gericht om de leningenportefeuille de komende jaren nog verder af te bouwen. Dit is mogelijk
doordat Rhenam beschikt over ruime positieve operationele kasstromen en een stevige
liquiditeitspositie. Wij onderscheiden ten aanzien van het financieringsrisico drie risico’s:
-

Continuïteitsrisico
Op

lange

termijn

dienen

de

rente

en

contractuele

aflossingen

te

kunnen

worden voldaan uit de operationele kasstromen. De prognoses wijzen uit dat wij in elk
prognosejaar hieraan voldoen (beheersen).
-

Liquiditeitsrisico
Rhenam

dient

op

korte

termijn

voldoende

liquide

middelen

tot

haar

beschikking te hebben om aan de betalingsverplichtingen te kunnen blijven
voldoen. Hieraan wordt in ruime mate voldaan. Daarnaast dienen wij compliant te zijn
aan wet- en regelgeving ten aanzien van het aanhouden van derivaten (in casu een
payer swap met een hoofdsom van € 5 miljoen en een looptijd van 40 jaar). Dit houdt in
dat er (met het oog op de aanwezigheid van een NRL) een liquiditeitsbuffer moet
worden aangehouden om een marktwaardeschommeling van het derivaat ter hoogte
van een (negatieve) renteshift van 200 basispunten op te kunnen vangen. Beheersen
-

Renterisico
Het renterisico is relatief beperkt en wordt nadrukkelijk gemonitord. Door de fusie met
WsA beschikt Rhenam naast de hiervoor genoemde payer swap over twee leningen met
een embedded derivaat. De marktwaarden van deze leningen zijn met de huidige
rentestand ook negatief. Over deze leningen lopen wij echter geen liquiditeitsrisico maar
een vermogensrisico. Het renterisico van deze leningen is goed in beeld. Met een Loan to
Value van 40% (en verder aflopend) is het financierings- en renterisico beperkt. De ICR
(2,7) en DSCR (2,0) zijn daarnaast zeer gezond en aanzienlijk hoger dan de normen van
het WSW.
De rentelast bedraagt in 2016 € 2,1 miljoen en daalt naar € 1,6 miljoen in 2025.
Wij sturen ook op de relatieve renterisico’s aan de hand van de 15% norm. Beheersen
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Het (meerjaren) beleid, de risico’s en de uit te zetten activiteiten zijn onderdeel van het
Treasuryjaarplan en zullen minimaal twee keer per jaar besproken worden in de
Treasurycommissie.

Voor

het

invullen

van

de

treasuryfunctie

en

administratieve

ondersteuning wordt de expertise ingehuurd van Thésor.
4

Wet- en regelgeving

Rhenam opereert in een complexe omgeving waar op verschillende niveaus door

(compliance)

verschillende bestuurslagen (Europees, nationaal en lokaal) eisen worden gesteld. Dit kan
betrekking hebben op de wijze waarop de rapportages worden ingericht en de eisen waaraan
deze moeten voldoen, maar ook op beleidskeuzes die kunnen worden gemaakt. Deze wet- en
regelgeving is dynamisch en soms onderhevig aan interpretatieverschillen, zoals in hoge mate
het geval is bij de nieuwe Woningwet. De ontwikkelingen worden op de voet gevolgd (daar
waar mogelijk proactief) en Rhenam laat zich bijstaan door deskundigen om de risico’s te
beperken. Bovendien is compliance onderdeel van de MFC en vindt periodieke toetsing plaats
door de internal auditor. Vermijden

Interne risico’s
5

Voorraadbeleid

Het voorraadbeleid is de kern van de bedrijfsvoering en dient dan ook goed gefundeerd en

(strategisch)

up-to-date te zijn. Het strategisch voorraadbeleid wordt periodiek geactualiseerd en vormt
een integraal onderdeel van de vastgoedsturing en asset management van Rhenam.
Beheersen

6

Organisatie-

In het Ondernemingsplan 2013-2016 is het professionaliseringsproces van de organisatie als

ontwikkeling

speerpunt opgenomen. Daarbij is gekozen voor een verandering van houding van behoudend

(operationeel)

naar ontwikkelend. Uitgangspunt is een doelmatige procesgerichte bedrijfsvoering, met
kernwaarden klant- en resultaatgericht, open, integer en flexibel, verbeteren kwaliteit en
open voor omgeving. Beheersen

7

Projectontwikkeling

Bij projectontwikkeling zijn verschillende fasen te onderscheiden die ieder risico’s met zich

(operationeel)

meebrengen.

Belangrijk

onderdeel

voor

de

beheersing

van

de

risico’s

is

het

investeringsstatuut in combinatie met het aanbestedingsbeleid. Beiden worden in dit
document nog nader toegelicht. Beheersen
8

Financiële

Rhenam onderkent de risico's en onzekerheden die van invloed kunnen zijn op de

verslaggeving

betrouwbaarheid van de interne en externe financiële verslaggeving, zoals complexe

(operationeel)

toerekeningsproblemen, de mate van subjectiviteit bij waarderingsvraagstukken of de risico's
ten aanzien van de inrichting van de financiële verslaggevingssystemen. Daar waar nodig zal
gebruik worden gemaakt van deskundige externe adviseurs om deze risico’s te mitigeren. Per
verslagjaar 2015 waardeert Rhenam op marktwaarde conform de Woningwet. Vermijden

9

Informatisering

Corporaties zijn in toenemende mate afhankelijk van de betrouwbaarheid van de

(operationeel)

gegevensverwerking van het geautomatiseerde primaire informatiesysteem. Aan de hand van
dit systeem kunnen de primaire bedrijfsprocessen adequater worden ondersteund, waardoor
de kwaliteit van dienstverlening aan de huurders wordt geoptimaliseerd en de hoge efficiency
in de organisatie beter wordt ondersteund. In 2016 zal een verdere uitbreiding van het
informatiemanagement(systeem) plaatsvinden, waarbij integriteit van data, verbetering van
rapportagemogelijkheden en verdere digitalisering werkprocessen/ klantprocessen voorop
staan. Om de risico’s die een dergelijke ontwikkeling en gebruik met zich meebrengen te
ondervangen zullen goede controlesystemen moeten worden ingebouwd. Aandachtspunt
daarbij is de beveiliging van de data die betrekking hebben op persoonsgegevens. Beheersen

10

Juridisch

Het beheersen van juridische risico’s is mogelijk door overeenkomsten en bepaalde

(operationeel)

beleidsprocedures (zoals het aanbestedingsproces) te laten beoordelen door externe
adviseurs. Hierover zijn heldere afspraken gemaakt met de desbetreffende adviseurs.
Vermijden

11

Fiscaal

Vanwege de complexiteit van de fiscale wet- en regelgeving waaraan corporaties zijn

(operationeel)

onderworpen, zijn er diverse fiscale risico’s. Om deze risico’s te kunnen beheersen heeft
Rhenam een fiscaal statuut opgesteld, een nulmeting laten verrichten en in samenwerking
met een extern fiscaal adviseur de fiscaliteiten in nagenoeg alle (werk)processen verwerkt. Er
zijn bovendien maatregelen genomen om de risico’s in het kader van de Wet
Ketenaansprakelijkheid te mitigeren. Vermijden
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12

Continuïteit

Rhenam is een van de meest (kosten)efficiënte corporaties van Nederland. Dit is een

(operationeel)

belangrijke kernwaarde die we voor de toekomst zullen bewaken. Efficiëntie brengt echter
ook risico’s met zich mee, met name voor de continuïteit van processen en activiteiten.
Het risico op tijdelijk niet beschikbaar zijn van personeel is beperkt, de impact is daarentegen
groot. Rhenam heeft een actief ziekteverzuimbeleid en het ziekteverzuimpercentage is al
jaren laag (onder <2%). Het risico van vertrekkende medewerkers is, gegeven het geringe
verloop van de afgelopen jaren, eveneens beperkt. Om dit risico als gevolg van uitval/vertrek
van medewerkers verder te beperken, wordt nadrukkelijk samenwerking gezocht met
collega-corporaties. De samenwerking die daarbij voor ogen staat richt zich met name op de
gebieden ICT en HRM. Dit zijn functies die bij kleinere organisaties niet of beperkt zijn
ingevuld, terwijl daar periodiek wel behoefte aan is. Daarnaast richt de samenwerking zich op
tijdelijke vervanging/opvang als gevolg van uitval van medewerkers in kernprocessen, zoals
bijvoorbeeld het verhuurproces. Accepteren

13

Leveranciers

Rhenam heeft procedure geïmplementeerd waarbij de financiële gezondheid van (beoogde)

(operationeel)

leveranciers/opdrachtnemers wordt gemonitord. De gegevens die daarvoor nodig zijn worden
betrokken van een onafhankelijke externe partij. Voorafgaand aan een opdracht wordt de
status getoetst. Vermijden

14

Integriteit

Rhenam heeft een integriteitscode opgesteld die een leidraad vormt voor het gedrag en de

(compliance)

normen en waarden waaraan al onze medewerkers zich dienen te houden. Daarnaast is een
‘Gedragscode omgaan met elektronische media’ vastgesteld. Rhenam erkent dat integriteit,
normen en waarden niet uitsluitend in documenten en afspraken zijn te vangen. Van veel
groter belang is de manier waarop medewerkers daadwerkelijk bij hun dagelijkse werk
invulling hieraan geven. Er wordt aandacht aan dit onderwerp gegeven in gezamenlijke
bijeenkomsten waar mogelijke casussen worden besproken. De bewustwording van
integriteitsvraagstukken wordt daarmee vergroot en beïnvloedt daarmee het gedrag van
onze medewerkers. Daarnaast zijn in de procedures waarborgen ingebouwd ten aanzien van
integriteit, zoals bij de aanbestedingsprocedures. Vermijden

15

Exploitatie

Rhenam is eigenaar van het multi functioneel centrum Allemanswaard. De integrale

Allemanswaard

exploitatie van het centrum met haar verschillende disciplines is een proces dat continue

(operationeel)

gemonitord dient te worden (om leegstand te voorkomen) en bepaalde expertise vereist.
Hiertoe is een property manager aangesteld. Beheersen/overdragen

16

Financiering

De

niet-DAEB

administratieve splitsing. Vermijden

financieringsmogelijkheden

voor

niet-DAEB

zijn

beperkt.

Rhenam

kiest

voor

(operationeel)
17

Planning & control

Risico dat p&c proces niet aansluit op missie en doelstellingen Rhenam. Beheersen

Risicobeheersing
De in bovenstaand schema genoemde beheersmaatregelen zijn preventief, waarbij beoogd wordt de
kans van voorkomen af te laten nemen, of repressief, waarbij beoogd wordt de gevolgen te
reduceren. Rhenam onderkent vier soorten maatregelen:
1.

maatregelen ter vermijding van het risico;

2. maatregelen ter beheersing van het risico;
3.

maatregelen om het risico over te dragen;

4. acceptatie van het risico.
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Financiële vertaling
De risico’s die kwalificeren als eerste prioriteit worden gekwantificeerd op basis van de doorrekening
van het effect op vermogen en kasstroom. Bij het toetsen van de financiële haalbaarheid van het
beleid en de investeringen wordt rekening gehouden met het risicoprofiel van de organisatie. De eis
die Rhenam daarom stelt aan haar vermogenspositie is gebaseerd op de risico’s die wij lopen. Het
vermogen moet toereikend zijn om tegenvallers op te kunnen vangen. Het gaat hierbij om de risico’s
die geaccepteerd moeten worden nadat de noodzakelijke beheersmaatregelen zijn genomen.
Met het oog op de zeer gezonde vermogenspositie, de positieve operationele kasstromen en de hoge
ICR/DSCR

is

de

afgelopen

jaren

vanuit

risicomanagement

met

name

gestuurd

op

de

beheersmaatregelen. In 2016 zal de financiële doorrekening van de risico’s uit hoofde van
risicomanagement nader worden uitgewerkt en worden vertaald naar een minimale risicobuffer en
ICR. Daarbij zal gebruik worden gemaakt van scenario’s (best case-worst case analyse).
Proces en verantwoordelijkheid
Risicomanagement is een belangrijk onderdeel van onze bedrijfsvoering en maakt onderdeel uit van
onze strategische en beleidsmatige planning en wordt nadrukkelijk betrokken in de besluitvorming. In
2016 zal het risicomanagement verder worden geïntegreerd in de control en auditfunctie, waarbij het
in de lijn ligt om de medewerker business control verantwoordelijk te maken voor het
risicomanagement als proces. Het beheersen van de risico’s is/wordt in de lijn ondergebracht.
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4

Missie, strategie en beleid

Missie en strategie
In verband met de fusie tot Rhenam Wonen heeft WsA haar missie en strategie afgestemd op dat van
Rhenam Wonen. Rhenam is een maatschappelijke ondernemer die een professionele leverancier is
van kwalitatief goed, betaalbaar en passend wonen in een prettige woonomgeving voor de
doelgroepen van beleid in het werkgebied. Daarbij zorgen wij voor een sterke lokale verankering in
de gemeenten Rhenen en Utrechtse Heuvelrug: herkenbaar én aanspreekbaar voor huurder en
belanghouder. Wij willen een klantgerichte, professionele, efficiënte en toekomstbestendige
organisatie zijn, met oog voor de regio. Lokale verankering betekent niet alleen zichtbaar en
toegankelijk zijn, maar ook verantwoording afleggen aan de gemeenten en de huurdersorganisaties
over het gevoerde beleid en de resultaten. Bovenstaande zullen we in 2016 verder uitwerken in ons
Ondernemingsplan 2017-2020 met de volgende thema’s (niet limitatief) als leidraad.
Thema 1
Betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit. Rhenam spant zich maximaal in om voor de doelgroep
van beleid de woningen betaalbaar te houden en ook te zorgen dat er voldoende woningen
beschikbaar en toegankelijk zijn, met sterk oog voor kwaliteit en duurzaamheid. Hierover zijn/zullen
met beide gemeenten en de huurdersorganisaties afspraken (worden) gemaakt die onderdeel
zijn/worden van de prestatieafspraken met de gemeenten en de huurdersorganisaties.
Thema 2
Doelgroepenbeleid, waarin bijzondere aandacht wordt gegeven aan de vergrijzing, lagere inkomens,
betaalbaarheid en bijzondere aandachtgroepen als statushouders en personen die vanwege
extramuralisering van de zorg gehuisvest moeten worden.
Thema 3
Kernenbeleid, waarin het typische karakter van dorpskernen (beide gemeenten) tot uiting komt en
beleid wordt gemaakt ten aanzien van leefbaarheidsvraagstukken.
Thema 4
Duurzaamheid, waarin de ambitie en rol van de fusiecorporatie worden uitgewerkt in samenwerking
met gemeenten en huurdersorganisaties.
Thema 5
Wonen, welzijn en zorg, waarin Rhenam inspeelt op de veranderende vraag (langer zelfstandig
wonen door senioren, woongroepen voor bijzondere doelgroepen, huisvesten van statushouders) en
een actieve rol inneemt in de samenwerking met partners binnen het sociaal domein.
Thema 6
Samenwerking met belanghouders en maatschappelijke partners, hetgeen cruciaal is om de ambities
waar te maken en het beleid van verschillende organisaties te schakelen en te realiseren.
Thema 7
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Organisatiekracht, waarbij professionaliteit, ondernemerschap, efficiency, effectiviteit en kwaliteit
voorop staan.
Voor de periode 2013-2016 vormt het Ondernemingsplan 2013-2016 ons kompas. In dit
Ondernemingsplan is de koers uitgezet in vijf resultaatgebieden:
1.

hoogwaardige dienstverlening aan onze bewoners, op ons eigen domein;

2. actief beheer van ons vastgoed;
3.

een betrouwbare, maatschappelijke samenwerkingspartner;

4. een professionele en doelmatige organisatie;
5.

een financieel-economisch sterke organisatie.

Doelen en activiteiten worden getoetst aan de hand van, en zijn herleidbaar tot, deze
resultaatgebieden.

Hoofdlijnen van (toekomstig) beleid
In deze paragraaf gaan we in op belangrijke beleidsterreinen en geven we een aantal uitgangspunten
weer die van belang zijn (geweest) bij de vorming van het beleid. Wij willen vanuit de verschillende
beleidsterreinen optimaal inspelen op de vraagstukken die voor ons liggen.
Huurbeleid
Een belangrijke opgave is het vormgeven van het huurbeleid. De uitwerking van de nieuwe
Woningwet en het nieuwe landelijke huurbeleid hebben vanzelfsprekend een grote impact op het
huurbeleid

van

Rhenam.

De

inkomensafhankelijke

huurverhoging

wordt

verlaten

en

de

huursombenadering zal leidend zijn. De toewijzingsregels worden aangescherpt door het verplicht
passend toewijzen. Beide elementen zullen leidend zijn bij de vorming van het nieuwe huurbeleid.
Doelgroepen
Met de nieuwe Woningwet is een duidelijke opdracht aan de corporatiesector gegeven om bij haar
kerntaak te blijven, de huisvesting van de lagere inkomensgroepen. De belangrijkste doelgroep van
Rhenam is dan ook de huisvesting van huishoudens met een inkomen tot € 34.678. Binnen deze
inkomens-doelgroep zien we één- en meerpersoonshuishoudens van alle leeftijden. De doelgroepen
die we huisvesten zijn pluriform samengesteld, net als hun woonwensen.
Een belangrijke uitdaging voor de nabije toekomst wordt gevormd door de opgave voor de
huisvesting van statushouders en vluchtelingen.
De vrije toewijzing gebruiken we voornamelijk voor de inkomensgroep tot € 43.000, o.a. urgenten en
senioren. Voor de hogere inkomens hebben we een beperkt aantal woningen met een
geliberaliseerde huur. Rhenam heeft een gevarieerd woningaanbod voor alle doelgroepen.
Mede als gevolg van de extramuralisering en de vergrijzing zullen wij ons blijven richten op de
doelgroep senioren. Voor de nabije toekomst is het van belang om te bezien hoe Rhenam invulling
kan geven aan de tendens om langer zelfstandig te blijven wonen, met sterke voorkeur voor de
eigen woonomgeving.
Woningtoewijzing
Het toewijzingsbeleid gaat vanaf 1 januari 2016 drastisch op de schop. Vanaf deze datum moeten
corporaties woningen toewijzen volgens de nieuwe regels voor passend toewijzen. Dit houdt in dat
aan mensen die huurtoeslag ontvangen in 95% van de gevallen een woning moet worden
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toegewezen met een huur van maximaal € 576,87 (of € 618,24 voor meerpersoonshuishoudens) per
maand. De effecten van deze maatregel zijn niet alleen van belang voor het toewijzingsproces maar
ook voor het strategisch voorraadbeleid. WsA had haar eigen woonruimteverdeelsysteem, dat eind
2015 is verlaten. Alle woningzoekenden die ingeschreven stonden bij Amerongen zijn kosteloos
overgezet naar Huiswaarts. Huiswaarts maakt onderdeel uit van Woningnet. Het passend toewijzen is
vanaf 1 juli 2015 geïncorporeerd in de toewijzingsprocessen van Woningnet.
Vastgoedstrategie
De vastgoedstrategie voor de nabije toekomst bouwt in beginsel voort op het bestaand strategisch
voorraadbeleid (SVB). In 2016 zullen zowel het SVB als het onderhoudsbeleid van de beide
fusiepartners geharmoniseerd worden. Voorafgaand aan deze harmonisatie zal een uitgebreide
verkenning van de gezamenlijke vastgoedportefeuille worden gemaakt.
Daarbij zijn een aantal belangrijke aandachtspunten te noemen:



de Verkoop onder Voorwaarden (VoV)-portefeuille van WsA wordt afgebouwd. Deze woningen
vormen een forse balanspost in verband met de terugkoopplicht van de woningen. De focus voor
de komende jaren richt zich op het aanbod van sociale huurwoningen. Daarbij ligt het voor de
hand om woningen die worden teruggekocht door de organisatie, in exploitatie zullen worden
genomen als sociale huurwoning. Hiermee kan het aanbod sociale huurwoningen worden
vergroot zonder tot nieuwbouw over te moeten gaan;





het ontwikkelen van een gezamenlijk ambitieniveau en beleid op het gebied van duurzaamheid;
vertalen effecten passend toewijzen op beleid ten aanzien van de woningvoorraad;
in overleg met de stakeholders verder invulling geven aan de ontwikkeling van multifunctioneel
centrum Allemanswaard.

Onderhoudsbeleid
Het onderhoudsbeleid van Rhenam is erop gericht de woningen bouwtechnisch in goede conditie te
houden. Hierbij wordt geïnvesteerd in het casco onderhoud en de binneninrichting. Technisch en
esthetisch moet de kwaliteit goed zijn. Dit geldt voor het totale bezit met uitzondering van de
woningen die vallen onder de herstructurering. In onze processen wordt een onderscheid gemaakt
tussen niet-cyclisch en cyclisch onderhoud. De systematiek van conditiemeting is leidend voor de te
hanteren uitgangspunten ten aanzien van het onderhoud. De komende tijd zal een verfijning van de
conditiemeting (op basis van de standaard NEN 2767) voor alle complexen plaatsvinden en worden
geïnventariseerd welke conditie bij welk complex gewenst is.
Leefbaarheid
De nieuwe Woningwet geeft aanleiding om het leefbaarheidsbeleid nieuw vorm te geven. De wet
laat toe dat corporaties in nauw overleg met gemeenten en huurdersorganisaties blijven investeren
in leefbaarheid. Hiermee is lokaal maatwerk verzekerd. Het blijft daarbij toegestaan om bijvoorbeeld
in het eigen groen rondom de woningen te investeren, initiatieven van huurders te ondersteunen,
een huismeester in dienst te hebben en een bijdrage te leveren aan woonmaatschappelijk werk. Het
budget voor leefbaarheid moet gemaximeerd zijn op € 125,- per woning/per jaar.
De RWs heeft in het verleden voor haar belanghouders de beleidsnotitie “dicht bij huis” geschreven
waarin het leefbaarheidsbeleid is vormgegeven. Deze notitie is nog steeds leidend voor de
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leefbaarheidsactiviteiten. Ook in de prestatieafspraken met de gemeente is ruimte gemaakt voor
afspraken op dit terrein.
Wonen en Zorg
Rhenam staat voor de uitdaging om met hun woningvoorraad in te spelen op een vergrijzende
bevolking die door de extramuralisering ook nog eens langer in de eigen woning blijft wonen. De
afgelopen jaren is geïnvesteerd in het realiseren van nieuwe seniorenwoningen die voldoen aan de
WMO-normen. In de praktijk blijkt echter dat senioren zolang mogelijk in hun vertrouwde woning en
woonomgeving willen blijven wonen. Ons beleid de komende jaren zal erop gericht zijn om senioren
bewust te maken van hun mogelijkheden én onmogelijkheden ten aanzien van het zelfstandig blijven
wonen. Wij richten ons enerzijds op het bewust maken van de door ons gerealiseerde
seniorenappartementen, anderzijds door te participeren in het Woonbewust project waarin senioren
bewust worden gemaakt van de consequenties van zelfstandig blijven wonen. Ook zullen door de
wijzigingen in het sociaal domein specifieke vragen op woningcorporaties afkomen, bijvoorbeeld
rondom het beschermd wonen. Dit vereist een heldere visie op de rol en mogelijkheden.
Impact van beleidsvoornemens
Resumerend kan worden gesteld dat de veranderde wet- en regelgeving een grote impact heeft op
het beleid. Daar waar mogelijk zal gestreefd worden continuïteit van beleid te waarborgen, ook na
harmonisatie. Ten aanzien van het huurbeleid blijft de focus liggen op het bieden van betaalbare
woningen voor de primaire doelgroep. De vastgoedstrategie sluit daar vanzelfsprekend op aan.
Er zal daar waar mogelijk ook geïnvesteerd worden in het energiezuiniger maken van woningen,
zodat de als gevolg daarvan dalende energielasten voor huurders een positief effect kunnen hebben
op de woonlasten. Om de investeringskracht van Rhenam op peil te houden zal de VoV-portefeuille
worden afgebouwd. Door het harmoniseren van het onderhoudsbeleid en het optimaliseren van de
conditiemetingen waarborgen wij de woonkwaliteit voor onze huurders. Ook blijven we investeren in
de aanpassing van onze woningvoorraad op de regionale woningbehoefte.
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Woningvoorraad

Voor dit hoofdstuk maken we in het kader van de fusie een onderscheid tussen de ontwikkeling van
de woningvoorraad en volkshuisvestelijke positionering voor de nabije toekomst voor Rhenam en de
verantwoording over de ontwikkeling in 2015 voor WsA.

Ontwikkeling woningmarkt en volkshuisvestelijke positionering 2016 e.v.
De trends die wij in onze woningmarkt waarnemen vragen om regionale afstemming op vele
terreinen, vooral op het gebied van wonen en zorg en de huisvesting van statushouders. De
organisatie zal in dit proces een goede gesprekspartner kunnen vormen voor beide gemeenten om
de opgaven in de regio zo optimaal mogelijk in te vullen. Om deze invulling te kunnen geven is
feitenonderzoek onontbeerlijk. Zowel in Rhenen als in Utrechtse Heuvelrug is ter voorbereiding op de
Woonvisie (2013) een woningmarktonderzoek verricht. In Utrechtse Heuvelrug zal na de zomer een
actualisatie van het woningmarktonderzoek worden gepubliceerd. De gegevens hiervan zijn bij het
opstellen van dit document nog niet beschikbaar. Overigens is de verwachting dat de trends en
ontwikkelingen niet significant zullen verschillen.
Woonvisie en woningmarktonderzoek Utrechtse Heuvelrug
In de gemeente Utrechtse Heuvelrug is zoals onderstaande grafieken laten zien sprake van een groei
van de woningbehoefte. De woningbehoefte volgt het landelijk beeld, namelijk dat de omvang van
het aantal inwoners stabiliseert, maar dat het aantal huishoudens toeneemt. Vooral het aantal
eenpersoons huishoudens van 75 jaar en ouder neemt toe. Amerongen vergrijst aanzienlijk. Voor
jongeren

geldt

in

Amerongen

een

aanzienlijke

wachtlijst.

Uit

het

onderliggende

woningmarktonderzoek blijkt dat er vraag is naar aanvulling van de sociale huurvoorraad tot 2020. In
de Woonvisie is tevens benoemd dat als gevolg van de vergrijzing en de extramuralisering behoefte
is aan levensloopbestendige woningen.

Woonvisie en woningmarktonderzoek Rhenen
Ook in Rhenen is sprake van een vergrijzing van de bevolking, zoals onderstaande grafiek laat zien.
De Woonvisie van Rhenen geeft in dit kader hetzelfde beeld als de Woonvisie van Utrechtse
Heuvelrug, namelijk dat als gevolg van de vergrijzing en de extramuralisering de behoefte aan
levensloopgeschikte woningen toeneemt.
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Deze vraag naar levensloopgeschikte woningen werkt twee kanten op: enerzijds door nieuwe
woningen te bouwen (zoals de RWs en de WsA hebben gedaan de afgelopen jaren) dan wel door te
investeren in de bestaande voorraad om de woningen levensloopgeschikt te maken.

De

Woonvisie

concludeert

dat

bij

het

meest

voor

de

hand

liggende

scenario

van

inkomensontwikkeling de komende jaren (economische stagnatie eerste vijf jaar, en daarna groei van
1,2%) het aantal huishoudens met een inkomen tot € 34.000 nagenoeg gelijk zal blijven. De
ontwikkelingen met betrekking tot de toename van het aantal statushouders en vluchtelingen en de
effecten van wijzigingen binnen het sociaal domein zijn hierin echter niet verdisconteerd. De
gemeente en Rhenam voeren een onderzoek uit naar de mogelijkheden om de woningvoorraad voor
de primaire doelgroep uit te breiden.
Woningvoorraad Rhenam
Sinds de fusie zijn wij werkzaam binnen de gemeenten Utrechtse Heuvelrug (in de kernen
Amerongen, Maarn, Overberg en Leersum) en Rhenen (in de kernen Rhenen, Elst en Achterberg). De
gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft ruim 48.000 inwoners, waarvan Amerongen als onderdeel van
de gemeente ruim 5.500 inwoners voor haar rekening neemt. De gemeente Rhenen telt ruim 19.000
inwoners, verdeeld over haar kernen Rhenen, Elst en Achterberg. Het bezit dat voor het grootste deel
uit eengezinswoningen (ruim 60%) en middelhoogbouw (ca. 40%) bestaat, kenmerkt zich door een
goede kwaliteit.
Verdeling bezit naar type
Woningbezit
Eengezinswoningen
Duplex

Rhenen e.o.

Amerongen e.o.

1.107

334

64

24

Flat met lift

109

109

Flat zonder lift

487

47

Seniorenapp. met lift

182

64

Zorgapp. met lift

50

0

Seniorenwoning

104

0

Garages

133

33

Groepswoning

4

0

BOG

0

31

Bibliotheek

1

1

Wozoco

2

0

Totaal

2.243
2.243

643

Totaal bezit ongewogen

2.886
2.886

Totaal bezit gewogen

2.808
2.808
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Vastgoedstrategie
Het strategisch voorraadbeleid (SVB) en het onderhoudsbeleid zullen in 2016 geharmoniseerd
worden. Beide vormen het fundament voor onze vastgoedsturing. Voorafgaand aan deze
harmonisatie zal een uitgebreide verkenning van de gezamenlijke vastgoedportefeuille worden
gemaakt.

Bezit WsA per einde 2015
Verdeling bezit naar type

Verdeling woningen over de kernen

Type woning

2

Overberg

53

Maarn

1

Leersum

Appartementen zonder lift

4

Elst

Appartementen met lift

518

Eengezinswoningen
Duplex wooneenheden

Amerongen

Seniorenwoning met lift
Subtotaal
Overige verhuureenheden
BOG

Verdeling bezit naar bouwjaar

111

54

1945-1959

81

194

334
24
47
109
64
578
25

School

2

Dorpshuis Allemanswaard

1

Horeca Allemanswaard

1

Sporthal

1

Vergaderruimte huurdersorganisatie

1

Bibliotheek
PPM

1960-1974

2015

Totaal bezit WsA

1
33
643

1975-1990
1990-2000

138

> 2001

In kwalitatief opzicht, met name de woonkwaliteit, is deze voorraad niet toereikend. Algemeen
bekend is dat de bevolking vergrijst. Als gevolg van die toenemende vergrijzing, de behoefte van
senioren om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen en gewijzigde wetgeving is er een
toenemende vraag naar kwalitatief goede (geschikte) huurwoningen voor senioren, zogenaamde
nultredenwoningen. In de praktijk blijkt echter dat senioren zolang mogelijk in hun vertrouwde
woning en woonomgeving willen blijven wonen.
Verdeling bezit op basis van WWS-punten
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WWS-punten

Aantal

< 80

1

80-109

11

110-139

106

140-169

245

> 170

215

2015

Duurzaamheid
Duurzaamheid is voor ons het creëren van een gebouwde omgeving met een zo hoog mogelijke
kwaliteit, tegen een zo laag mogelijke milieubelasting en beperking van de woonlasten van onze
huurders

door

het

nemen

van

energetische

maatregelen.

Rhenam

onderschrijft

haar

maatschappelijke verantwoordelijkheid. Daarom investeren wij in energiezuinige, gezonde en
kwalitatief goede woningen en woningvoorraad. Rhenam hanteert hiervoor GPR gebouw of GPR
bestaande bouw. GPR is ontwikkeld vanuit een uitgesproken visie op duurzaamheid. Deze norm
omvat vijf gebieden, te weten energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. De
duurzaamheidsambities en onderliggend beleid zullen in de eerste helft van 2016 worden
geformuleerd en vastgesteld.
Warmtewet en Energy Efficiency Directive (EED)
Op 1 januari 2014 is de Warmtewet in werking getreden. Doel van deze wet is het voorkomen dat
liberalisering van de kleinverbruikersmarkt voor gas en elektriciteit tot gevolg zou hebben dat een
redelijke prijs voor warmte en/of leveringszekerheid van warmte in het geding komt. Door de
Warmtewet veranderen woningcorporaties dus in energieleveranciers. Dat heeft gevolgen voor ons
en onze huurders.
Ten aanzien van de levering van warmte kent de Wet een aantal bepalingen. De belangrijkste voor
Rhenam zijn dat wij als leverancier zorg moeten dragen voor een betrouwbare levering van warmte
tegen redelijke voorwaarden en met inachtneming van een goede kwaliteit van dienstverlening.
Daarnaast moeten wij de verbruikers ten minste eenmaal per jaar een volledige en voldoende
gespecificeerde nota met betrekking tot de aan hen geleverde diensten verstrekken.
De achtergrond van de EED is de realisatie van de in 2007 overeengekomen doelen voor 2020 om de
uitstoot van broeikasgassen ten opzichte van de uitstoot in 1990 met 20% te reduceren. Dit zou dan
moeten gebeuren door de energie-efficiëntie met 20% te verhogen en 20% van de energie op
duurzame wijze op te wekken. Om uitvoering te geven aan deze Warmtewet en de EED moeten de
installaties van onze collectief verwarmde flatgebouwen aangepast dan wel vernieuwd worden. Dit is
gepland en begroot voor 2016.
Energielabels
WsA had in 2015 alle woningen voorzien van een energielabel. De verdeling van de labels over het
bezit zijn opgenomen in onderstaande grafiek. In deze grafiek zijn alle woningen van WsA
opgenomen.
Energielabels
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Onderhoud
Het beleid van Rhenam is erop gericht de woningen bouwtechnisch in goede conditie te houden.
Hierbij wordt geïnvesteerd in het casco onderhoud en de binneninrichting. Technisch en esthetisch
moet de kwaliteit goed zijn. Dit geldt voor het totale bezit met uitzondering van de woningen die
vallen onder de herstructurering.

Onderhoud WsA 2015
Het onderhoud wordt verdeeld in niet-cyclisch en cyclisch onderhoud. De totale onderhoudsuitgaven
bedroegen in 2015

€ 0,5 miljoen (€ 795,- per VHE). De verdeling over de typen onderhoud is

weergegeven in onderstaande tabel (bedragen x 1.000 inclusief BTW).
Soort onderhoud

2015

2014

Klachtenonderhoud

152

90

Mutatieonderhoud

13

10

Contractonderhoud

74

80

Overig onderhoud

4

12

Planmatig onderhoud

316

210

Totaal

559

402

Correctie onderhoud eigen werkapparaat

-48

-62

Totaal

511

340

Planmatig onderhoud
Door het uitvoeren van planmatig onderhoud blijft het vastgoed op het gewenste kwaliteitsniveau,
beperken wij het aantal klachten en storingen en is een goede financiële sturing gewaarborgd. Het
tijdstip van vervanging van bouwkundige- en installatietechnische elementen is gebaseerd op de
theoretische levensduur van het product, rekening houdend met factoren die in de praktijk van
invloed zijn zoals weersomstandigheden, ligging, de kwaliteit van het materiaal en de intensiteit van
gebruik. Op basis van jaarlijkse inspecties wordt definitief bepaald welke werkzaamheden in het
volgende jaar moeten worden uitgevoerd. Bij de voorbereiding van planmatig onderhoud zullen wij
de mogelijkheden van energiebesparende maatregelen onderzoeken en waar technisch en financieel
mogelijk toepassen.
Preventief onderhoud
Preventief onderhoud wordt uitgevoerd om de woningen esthetisch op het gewenste niveau te
houden en de levensduur van de materialen te verlengen.
Contract onderhoud
Voor dit onderhoud is een contract afgesloten met een gespecialiseerd bedrijf. Dit bedrijf controleert
preventief een bouwkundige of technische installatie. Zo nodig wordt op voorhand een element
vervangen om zo de bedrijfszekerheid te waarborgen. Voorbeelden van dergelijk onderhoud zijn CV-,
lift- en bliksembeveiligingsinstallaties alsmede elektrische deuren en deuropeners.
Dynamisch ‘achterstallig’ onderhoud
Dit onderhoud betreft het vervangen van de keuken, toilet of douche inrichting dat niet in de MJPbegroting is opgenomen. Het wordt meestal uitgevoerd bij mutatie. Als blijkt dat in het verleden geen
planmatig onderhoud is uitgevoerd (keuze van bewoner) dan wordt dit alsnog uitgevoerd als de
260

woning muteert.
227

44
432

534

2015

Het kan ook voorkomen dat in bepaalde complexen geen planmatig onderhoud meer is gepland
(herstructurering) en toch de noodzaak aanwezig is om voornoemd onderhoud uit te voeren om zo
aansluitend te kunnen verhuren.

Verkoop
In 2015 is het verkoopbeleid gewijzigd. De terugkopen hebben de afgelopen jaren een (te) groot
beslag gelegd op de liquide middelen. De constructie waarbij woningen worden verkocht tegen
korting op de marktwaarde in ruil voor het delen in waardestijging en –daling, waarbij op de
corporatie een terugkoopplicht rust, is vanaf 2003 ingezet. In de afgelopen jaren zijn op deze wijze
ruim 200 woningen verkocht. Langzamerhand wordt de tendens zichtbaar dat meer mensen willen
doorstromen en derhalve hun woning weer te koop aanbieden aan de corporatie. Het feit dat zij een
gegarandeerde afnemer hebben voor hun woning helpt daarbij enorm om de wens tot doorstroming
te realiseren. Deze formule, ook wel VOV (Verkoop onder Voorwaarden) genoemd, dreigt echter ten
onder te gaan aan zijn eigen succes, juist vanwege die verplichte terugkoop. Daarom is door de RvC
in de loop van 2014 besloten dat in beginsel gestopt zal worden met de Verkoop onder Voorwaarden,
voor zover de financiële positie van WsA dat toelaat. De nog te koop staande worden nog onder VOV
verkocht, maar vanaf 2015 zijn nieuw aangeboden woningen in principe regulier (zonder
voorwaarden) verkocht. In totaal zijn in 2015 11 woningen verkocht vanuit het bestaande bezit,
waarvan 4 binnen de VOV-constructie.
Overzicht VOV portefeuille per 31-12-2015
Mutaties
Aantal woningen per 31-12-2014

Aantal
212

Bij

4

Af
Aantal woningen per 3131-1212-2015

7
209

Rhenam maakt geen gebruik van de VoV-constructie, waardoor de portefeuille zal worden uit
gefaseerd. Woningen die onder de constructie aan Rhenam worden aangeboden, worden in principe
weer in exploitatie genomen als sociale huurwoning. Dit geldt niet voor een beperkt aantal woningen
die op de verkooplijst zijn geplaatst vanwege de ligging (gespreid, niet binnen ons bezit) of de prijs.

2015

45

Projecten
In 2015 heeft de focus gelegen op het zorgdragen voor de financiële continuïteit, waardoor projecten
in principe on hold zijn gezet. Uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling bij nieuwe projecten hebben
zich in 2015 niet voorgedaan. Bij twee projecten hebben nog wel activiteiten plaatsgevonden.
Eindseweg
In Overberg was WsA voornemens om 8 sociale huurwoningen, 5 sociale koopwoningen en 14 vrije
kavels te realiseren. De realisatie van de sociale woningen is daarbij afhankelijk van de verkoop van
de kavels. De verkoop van de kavels is de afgelopen jaren weinig voorspoedig verlopen. In 2015 is 1
kavel verkocht, en zijn een aantal kavels bouwrijp gemaakt.
Rhenam heeft de plannen voor de Eindseweg in heroverweging genomen en kiest voor het bouwen
van 13 sociale huurwoningen. In 2016 zullen de plannen nader worden uitgewerkt.
Allemanswaard
Multifunctioneel Centrum (MFC) Allemanswaard is in 2014 opgeleverd. Het afgelopen verslagjaar
heeft in het teken gestaan van (het opdracht geven voor ) het afbouwen van enkele commerciële
ruimtes en het verhuren van de commerciële ruimtes. Daarnaast is een start gemaakt met het
aanleggen van het buitenterrein. In 2015 hebben een podologe en shiatsu zich nieuw gevestigd in
Allemanswaard. In 2016 zal nadrukkelijk worden ingezet op de acquisitie van huurders voor de
ruimtes die niet bestemd zijn voor wonen en op het ontwikkelen van plannen voor de bouw van 7
woningen aan de Koningin Emmalaan. Daarnaast zal verder onderzoek worden gedaan naar
mogelijkheden ten aanzien van de renovatie van de sporthal aan de noordzijde.
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Toewijzing en verhuur

Mutaties
In 2015 zijn er 32 woningen van de WsA gemuteerd. De mutatiegraad van ons bezit komt daarmee in
2015 op 5,5% (2014: 11,4%). De gemiddelde mutatiegraad van woningcorporaties ligt rond de 8,1%.
De mutatiegraad in 2015 is aanzienlijk lager dan in 2014. Dit komt doordat de mutatiegraad in 2014
afweek van de afgelopen jaren als gevolg van de opgeleverde nieuwbouw.

Toewijzing
Wet- en regelgeving vereist dat WsA minimaal 90% van de woningen toewijst aan huurders met een
inkomen onder € 34.911,-. In het jaar 2015 is deze norm ruimschoots gehaald (100%).
Woonruimteverdeling
WsA had in 2015 de woonruimteverdeling in eigen beheer. Per 1 januari 2016 worden de woningen
van WsA regionaal verdeeld in het Food-Valley gebied (Wageningen, Ede, Rhenen, Veenendaal,
Scherpenzeel en Barneveld). Deze regionale verdeling is een samenwerking van negen
woningcorporaties in dit gebied. De vrijkomende sociale huurwoningen worden aangeboden via
internet www.huiswaarts.nu. Centraal staat een grotere keuzevrijheid voor de inwoners.
Het woonruimteverdeelsysteem gaat uit van regionale vrije vestiging, transparantie in het
woningaanbod in de vorm van één etalage, maar wel met een decentrale klantbenadering,
eenduidige regelgeving en permanente monitoring. Het aantal woningzoekenden in de regio FoodValley bedroeg in 2015 37.333 huishoudens.

Huurprijsbeleid
WsA heeft voor de afgelopen jaren gekozen voor inkomensafhankelijke huurverhoging, met oog voor
betaalbaarheid en bereikbaarheid voor de huurder en de toekomstige huurder binnen een financieel
verantwoord

kader.

WsA

heeft

voor

2015-2016

om

pragmatische

redenen

geen

inkomensafhankelijke huurverhoging doorgevoerd, gezien de belasting die dit zou geven op de
werkorganisatie. Er is gekozen voor de minimale huurverhoging voor de primaire doelgroep, te weten
2,5%. Daarbij is met de HPF afgesproken dat bij fusie met de RWs de huurverhoging die RWs per 1 juli
2015 heeft doorgevoerd voor haar primaire doelgroep tevens van toepassing zou zijn op de huurders
van WsA (met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015). Dit om geen onderscheid te maken tussen de
huurders van de fusiecorporatie.
Huuropbrengsten
Huuropbrengsten 2015

2015

2014

4.002.000

3.626.000

Huurderving wegens leegstand

-33.000

-12.000

Huurderving wegens oninbaar

-84.000

0

3.885.000

3.614.000

Daeb en niet-Daeb

Totaal

2015
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Huurharmonisatie
Het gemiddelde netto huurniveau van onze huurwoningen was eind 2015 € 497,- (2014: € 489,-). De
huurprijzen bedroegen eind 2015 gemiddeld 63,4 % (2014: 59,8%) van de huurprijs die op grond van
regelgeving als maximaal redelijk kan worden beschouwd. Deze stijging wordt veroorzaakt door de
wijzigingen in de wet- en regelgeving waardoor de maximale redelijke huren gedaald zijn.
Gemiddelde maximaal redelijke huurprijs (WWS)
Woningen
578

Punten totaal

Punten gemiddeld

92.659

161

Huurprijzen voorraad
Huurprijzen per maand (netto huur)

Aantal

%

t/m € 403,06

116

20,0

Van € 403,06 t/m € 576,88

314

54,3

Van € 576,88 t/m € 710,68

143

24,8

Vanaf € 710,68 (niet-DAEB)
Totaal

5

0,9

578

100,0

Huurachterstanden
In 2015 bedroeg de gemiddelde huurachterstand (inclusief bedrijfsonroerend goed) (totaal bedrag
huurachterstand actieve contracten afgezet tegen de totale bruto jaarhuur) 1,53% (in 2014 1,85%).
Het landelijk gemiddelde bedraagt 1,0%.
De opbouw van de huurachterstanden is als volgt:
Periode achterstand

Aantal huurders

Bedrag

30

36.000

1 tot 2 maanden

6

5.000

2 tot 3 maanden

3

5.000

> 3 maanden

4

53.000

43

99.000

< 1 maand

Subtotaal
Af: voorziening dubieuze debiteuren

32.000

Totaal

67.000

Huurbezwaren
Huurders kunnen bezwaar maken tegen de jaarlijkse huurverhoging. Dit is alleen mogelijk wanneer:
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de huur door de voorgestelde huurverhoging hoger is of wordt dan de maximale huur die met




het percentage van de huurverhoging hoger is dan maximaal is toegestaan;



het voorstel tot huurverhoging onjuistheden bevat, zoals foutieve ingangsdatum of foutieve



de puntentelling (WWS-punten) van de verhuurder onjuistheden bevat.

het puntensysteem wordt bepaald;

het voorstel tot huurverhoging te laat is ontvangen of belangrijke (verplichte) informatie
ontbreekt;
huidige huurprijs;

2015

Huurbezwaren en bijstellingen 2015
Wij hebben geen bezwaren ontvangen.

Ontruimingen
In 2015 heeft geen ontruiming plaatsgevonden als gevolg van betalingsproblemen.
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Maatschappelijke prestaties

Inzet
Wij beschouwen de maatschappelijke inzet van ons vermogen als kerntaak. Deze inzet dient
doelmatig en verantwoord plaats te vinden. Wij voelen niet alleen de verantwoordelijkheid om te
zorgen dat huidige huurders goed wonen, maar vinden dat het maatschappelijk vermogen dat vastligt
in ons bezit en stelsel optimaal ingezet moet worden. Alleen als wij in staat zijn om de
volkshuisvesting en het bezit op een toekomstbestendige manier te beheren, kunnen wij zorgen dat
er in de toekomst voldoende goede sociale huurwoningen zijn voor mensen die behoren tot de
doelgroep van beleid.

Leefbaarheid
Wij definiëren leefbaarheid als het gezamenlijk verbeteren van de beleefde kwaliteit van het wonen
in een buurt, wijk, of stad op zowel sociaal als fysiek terrein, zoals direct belanghebbenden deze
waarderen. Eén van de belangrijkste criteria bij het zoeken van een woning is de ligging en de
woonomgeving. De kwaliteit van de woning is onlosmakelijk verbonden met de kwaliteit van de
woonomgeving. Wij houden ons daarom al jaren bezig met bewaking en investering in een leefbare,
prettige en veilige woonomgeving. Wanneer naar onze mening een fysieke kwaliteitsimpuls
noodzakelijk is dan werken wij nauw samen met de gemeenten om de kwaliteit van de omgeving te
verbeteren. Leefbaarheid in het sociale domein pakken wij samen op met huurders, gemeente, politie
en andere belanghouders.
De RWs heeft in het verleden voor haar belanghouders de beleidsnotitie “dicht bij huis” geschreven
waarin het leefbaarheidsbeleid is vormgegeven. Deze notitie is nog steeds leidend voor de
leefbaarheidsactiviteiten van Rhenam. Deze beleidsnotitie gaat ook voor WsA gelden vanaf de
fusiedatum. De verwachting is dan ook dat het leefbaarheidsbeleid van de fusiepartners eenvoudig
geharmoniseerd kan worden, met inachtneming van de nieuwe Woningwet. De nieuwe Woningwet
geeft echter aanleiding om het leefbaarheidsbeleid nieuw vorm te geven. De wet laat toe dat
corporaties in nauw overleg met gemeenten en huurdersorganisaties blijven investeren in
leefbaarheid. Hiermee is lokaal maatwerk verzekerd. Het blijft daarbij toegestaan om bijvoorbeeld in
het eigen groen rondom de woningen te investeren, initiatieven van huurders te ondersteunen, een
huismeester in dienst te hebben en een bijdrage te leveren aan woonmaatschappelijk werk. Het
budget voor leefbaarheid moet gemaximeerd zijn op € 125,- per woning/per jaar. Wij hebben voor
2016 de leefbaarheidsuitgaven begroot op maximaal € 250.000 voor Rhenen en Amerongen. Dit is
gemiddeld per woning ca. € 92.

Wonen en Zorg
Wij staan voor de uitdaging om met onze woningvoorraad in te spelen op een vergrijzende bevolking
die door de extramuralisering ook nog eens langer in de eigen woning blijft wonen. De afgelopen
jaren hebben zowel WsA als de RWs veel geïnvesteerd in het realiseren van nieuwe
seniorenwoningen die voldoen aan de WMO-normen. In de praktijk blijkt echter dat senioren zolang
mogelijk in hun vertrouwde woning en woonomgeving willen blijven wonen. Ons beleid de komende
jaren zal erop gericht zijn om senioren bewust te maken van hun mogelijkheden én onmogelijkheden
ten aanzien van het zelfstandig blijven wonen.
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Wij

richten

ons

enerzijds

op

het

bewust

maken

van

de

door

ons

gerealiseerde

seniorenappartementen, anderzijds door te participeren in het Woonbewust project waarin senioren
bewust worden gemaakt van de consequenties van zelfstandig blijven wonen. Ook zullen door de
wijzigingen in het sociaal domein specifieke vragen op woningcorporaties afkomen, bijvoorbeeld
rondom het beschermd wonen. Dit vereist een heldere visie op onze rol en mogelijkheden. In het te
actualiseren Ondernemingsplan zal dit nader worden uitgewerkt.

Huisvesting statushouders en vluchtelingen
Gemeenten zijn wettelijk verplicht om vluchtelingen met een verblijfsvergunning onderdak te bieden.
Het ministerie van Binnenlandse Zaken stelt elk half jaar die aantallen vast, aan de hand van de
grootte van de gemeente, de zogenoemde taakstelling. Asielzoekers die een verblijfsvergunning
hebben gekregen, mogen doorstromen uit de opvangcentra van het COA naar de gemeente waar zij
een huis krijgen toegewezen. Alleen die doorstroom stokt. Door de toename in het aantal
vergunninghouders lijkt ons systeem niet langer soelaas te kunnen bieden ten tijde van deze
piekbelasting. Nu gaat ongeveer 6 procent van alle vrijkomende woningen naar vergunninghouders.
Aedes verwacht dat dit percentage eind 2015 is opgelopen tot ongeveer 10 procent.
Naast de taakstelling van 14.900 vergunninghouders in de tweede helft van 2015 was er in Nederland
op 1 juli een achterstand van circa 5.300 vergunninghouders. Hierdoor is de taakstelling voor heel
2015 circa 34.200 personen, hetgeen gelijk staat aan circa 17.000 woningen omdat het COA
gemiddeld met 0,51 woning per vergunninghouder rekent. De druk om huisvesting te organiseren
voor vergunninghouders zal daarom de komende tijd verder oplopen, temeer daar de taakstelling
voor het eerste halfjaar van 2016 al op 20.000 vergunninghouders ligt. Daarnaast is in Europees
verband recent toegezegd dat Nederland op korte termijn nog eens 9.261 vluchtelingen extra
opneemt. De piek in de vraag naar woningen voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning vraagt
dus om creatieve oplossingen. Daarbij geldt als grote uitdaging om vergunninghouders te huisvesten
zonder de reguliere woningzoekenden te veel te belemmeren.
In 2015 heeft WsA 7 statushouders kunnen huisvesten. Daarmee is de opgave nog niet geheel
voldaan. De opgave voor het huisvesten van statushouders loopt in 2016 aanzienlijk op naar 22 (deel
Rhenam binnen Utrechtse Heuvelrug).
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Personeel en organisatie

Organisatie
Bij WsA waren ultimo 2015 7 werknemers in dienst (2014: 10). Het aantal fulltime equivalenten
bedroeg ultimo 2015 5,87 fte (2014: 8,02 fte).
Omschrijving

Fte 2015

Fte 2014

Bestuur

0,55

0,55

Financiën

0,00

0,00

Verhuurzaken

2,43

2,43

Onderhoud, herstructurering en nieuwbouw

2,00

3,11

Directiesecretariaat/communicatie

0,00

0,67

Schoonmaak

0,00

0,37

Beheerder

0,89

0,89

Totaal

5,87

8,02

Met de fusie worden 5 personeelsleden van WsA toegevoegd aan de RWs organisatie. Het totaal
aantal medewerkers van Rhenam bedraagt daarmee 22, corresponderend met 18,8 fte. Het totaal
aantal verhuureenheden (gewogen) bedraagt 2.808. Dit resulteert in 149 verhuureenheden per fte,
en is ruim boven het gemiddelde in de corporatiesector van 93 woningen per fte. Met de nieuwe
bezetting kunnen wij op vitale onderdelen in onze organisatie de kwetsbaarheid van uitval beperken
en onze professionaliteit versterken. We zijn in staat om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen, de
continuïteit te waarborgen en de strategische samenwerking te bieden die nodig is bij het vervullen
van onze regionale opgave.

Cultuur
Wij willen een goede werkgever zijn en een mensgerichte organisatie die betrokken is bij het wel en
wee van haar medewerkers. We vinden een open cultuur belangrijk en wij spreken elkaar aan op
verantwoordelijkheden en verwachtingen. Bij de verdere ontwikkeling van de organisatie liggen de
accenten, overeenkomstig het Ondernemingsplan, vooral op de vijf kernwaarden:







klantgerichtheid
resultaat verantwoordelijk/resultaat gerichtheid
open, integer, ondernemend en flexibel
werken aan continue verbetering van kwaliteit en communicatie
openstaan voor omgeving/belanghouders

Deze kernwaarden geven richting aan ons handelen en zijn sturend voor ons gedrag. Voor 2016 zal
de focus gelegd worden op procesgericht werken.

Personeelskosten
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Kosten

2015

2014

Lonen en salarissen

€ 322.000

€ 341.000

Uitzendkrachten

€ 450.000

€ 390.000

Sociale lasten en pensioenlasten

€ 100.000

€ 123.000

Totaal

€ 872.
872. 000

€ 854.000
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Financiële continuïteit

Algemeen
De beschikbaarheid van financiële middelen op korte en lange termijn is een randvoorwaarde om
onze volkshuisvestelijke opgave te kunnen uitvoeren. Zoals eerder in het verslag vermeld voldeed
WsA niet meer aan de normen van het WSW en het Centraal Fonds Volkshuisvesting (nu: Aw) en was
zelfstandig voortbestaan niet haalbaar. Met de fusie is de financiële continuïteit verzekerd en is het
voldoen aan de volkshuisvestelijke opgave in het werkgebied van WsA gewaarborgd.
De kernvoorwaarde voor het waarborgen van financiële continuïteit is het structureel realiseren van
een lange termijn netto positieve operationele kasstroom. Hieraan voldeed WsA in 2015 niet met een
negatieve operationele kasstroom van € 1,4 miljoen. De solvabiliteit (marktwaarde) van WsA
bedraagt in 2015 18%. De liquide middelen bedroegen in 2015 € 1,8 miljoen. Het netto resultaat op
basis van marktwaarde bedroeg in 2015 € 1,8 miljoen. De EBITDA op basis van marktwaarde bedraagt
€ 1,3 miljoen. Dit is een aanzienlijke verbetering ten opzichte van 2014 (€ -3,4 miljoen).

Financiële positie en continuïteit
Het financieel (sturings)beleid is gebaseerd op twee pijlers: kasstromen en solvabiliteit.

Kasstromen en resultaat
Zoals hiervoor al genoemd heeft WsA in 2015 een netto resultaat van € 1,8 miljoen op basis van
marktwaarde en een negatieve kasstroom van € 1,4 miljoen. De Interest Coverage Ratio
(rentedekkingsgraad) bedroeg in 2015 0,1 waarmee duidelijk is dat de kasstroom onvoldoende is om
de rentelasten te dekken. In de sector is overigens een ICR van minimaal 1,4 gewenst. De Debt
Service Coverage Ratio (DSCR), de verhouding tussen de operationele kasstroom en de rentelasten +
jaarlijkse aflossingen, bedroeg in 2015 0,5. In de sector is minimaal 1,0 gewenst. Daarmee is duidelijk
dat WsA niet in staat is om de jaarlijkse rente- en aflossingsverplichtingen te voldoen vanuit de
kasstroom uit operationele activiteiten.
Eigen vermogen en solvabiliteit
X €1 miljoen

31-12-2015

31-12-2014

Totaal eigen vermogen (o.b.v. marktwaarde)

17,9

16,2

Solvabiliteit (o.b.v. marktwaarde)

18%

16%

Waardering van het bezit
Bezit

2015

2014

verhuureenheden

643

654

aantal woningen

578

587

92.700.000

92.700.000

marktwaarde DAEB* (€)
marktwaarde niet-DAEB (€)
marktwaarde
marktwaarde vastgoed in exploitatie ( €)
bedrijfswaarde totaal (€)
WOZ-waarde totaal (€)

2.300.000

2.600.000

95.
95 . 000.000
000.000

95.
95 . 300.000
300.000

29.600.000

43.200.000

109.000.000

95.000.000

* inclusief VoV-portefeuille

Het Daeb en niet-Daeb vastgoed wordt voor de jaarrekening conform de nieuwe Woningwet tegen
marktwaarde gewaardeerd. Daarnaast vermelden wij de bedrijfswaarde van het bezit.
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Treasurybeleid
Zoals bij iedere (maatschappelijke) onderneming vinden binnen Rhenam (op beperkte schaal)
treasury activiteiten plaats. Treasury is een verzamelbegrip voor de beheersing, door besturing en
bewaking, van financiële posities (in ons geval schulden en uitzettingen) en de aan deze posities en
stromen verbonden kosten en risico's. Concreet zijn aan treasury de volgende doelstellingen
verbonden:



het zorgen voor duurzame toegang tot de kapitaalmarkt tegen aanvaardbare voorwaarden



het zorgen voor financiële logistiek (bewaken kasstromen/beschikbaarheid liquide middelen).

door het opbouwen van een gezonde financiële structuur (conform normen WSW en Aw);

Treasuryproces
WsA heeft in 2015 geen nieuwe activiteiten in het kader van treasury ondernomen. WsA heeft geen
treasury activiteiten ondernomen die in strijd waren met de beleidsregels omtrent derivaten. In het
kader van de fusie met Rhenam is een nieuw Treasurystatuut opgesteld welke in overeenstemming
is met de beleidsregels omtrent derivaten.
Treasurystatuut en Treasuryjaarplan
Vanwege de aanwezigheid van een beperkte derivatenportefeuille bij de WsA en de nieuwe
beleidsregels van de Rijksoverheid is in 2015 het Treasurystatuut van de RWs geactualiseerd.
Hiermee is Rhenam ook na fusie compliant met wet- en regelgeving. Daarnaast heeft de RvC het
nieuwe Treasuryjaarplan goedgekeurd. Het statuut regelt het formele kader, met uitgangspunten en
verantwoordelijkheden, voor alle activiteiten op het gebied van treasury en beleggingen binnen de
Rhenam. In het Jaarplan zijn het treasurybeleid en de nadere uitwerking in en mandatering voor het
uitvoeren van (trans-)acties verankerd. De verantwoording over het gevoerde treasurybeleid en de
gerealiseerde (trans-)acties vindt plaats in de periodieke rapportages en het jaarverslag.
Treasury Commissie
Rhenam heeft een Treasury Commissie geïnstalleerd. Deze commissie bestaat uit de manager FEZ, de
medewerker business control, de medewerker finance control en de (externe) treasurer. De
directeur-bestuur is bij de vergadering aanwezig. De functie van treasurer wordt ingevuld door
treasuryadviesbureau Thésor. In de reguliere bijeenkomsten van de Treasury Commissie worden ten
minste de volgende onderwerpen behandeld:









algemene ontwikkelingen en financiële transacties over de afgelopen periode;
faciliteringsvolume;
liquiditeitsprognoses;
risico analyses;
marktontwikkelingen;
kasstroomtoets WSW;
ingebrachte (transactie)voorstellen (incl. effecten op risicoprofiel en financieringsbehoefte).

Van elke bijeenkomst wordt een verslag en een lijst met actiepunten gemaakt. Dit verslag wordt naar
de leden van de Treasury Commissie gezonden en in de eerstvolgende bijeenkomst vastgesteld.
Daarnaast krijgt de controlerend accountant een kopie hiervan bij de interim controle.
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Leningenportefeuille
De leningenportefeuille van WsA ultimo 2015 bedraagt € 43 miljoen (2014: € 44 miljoen). WsA is in
het bezit van een payer swap (nominale waarde € 5 miljoen) en leningen met embedded derivaten.
In de jaarrekening is hier een uitgebreide toelichting voor opgenomen.

Bedrijfswaarde en marktwaarde
Bedrijfswaarde
De afgelopen jaarrekeningen zijn de balans en verlies- en winstrekening gewaardeerd op
bedrijfswaarde voor het DAEB (sociaal) vastgoed en op marktwaarde voor het niet-DAEB
(commercieel) vastgoed. Voor het niet-DAEB vastgoed is de marktwaarde bepaald op basis van de
DCF methode. De DCF (Discounted cashflow methode) ofwel de contante waarde methode wordt
berekend door toekomstige inkomsten en uitgaven contant te maken. Bij de berekening van de
bedrijfswaarde en marktwaarde zijn de uitgangspunten gehanteerd die in de toelichting op de balans
staan.
De bedrijfswaarde voor het DAEB vastgoed bedraagt € 27,7 miljoen (2014: € 38,8). Voor het nietDaeb vastgoed (bedrijfsmiddel) bedraagt de bedrijfswaarde € 1,9 miljoen (2014: 4,6 miljoen). De
daling van de bedrijfswaarde van het niet-Daeb vastgoed wordt voornamelijk veroorzaakt door een
afwaardering van vastgoed (Allemanswaard). De inrekening van de volledige verhuurderheffing tot
einde looptijd hebben bijgedragen aan de negatieve impact op de bedrijfswaarde van het DAEB
vastgoed. .
Marktwaarde
Volgens de nieuwe Woningwet moeten woningcorporaties vanaf de jaarrekening 2016 al het in bezit
zijnde vastgoed waarderen op marktwaarde. De marktwaarde in verhuurde staat wordt bepaald op
grond van verwachte opbrengsten die voortkomen uit de verhuur, verkoop of een combinatie van
beide en is daardoor hoger dan de bedrijfswaarde. De marktwaarde is bepaald voor al het vastgoed
door een externe taxateur en deze taxaties zijn ook allemaal gevalideerd.
Rhenam heeft besloten de marktwaarde al toe te passen in de jaarrekeningen 2015 (zowel voor RWs
als voor WsA). Dit betekent ook dat het jaar 2014 in de vergelijkende cijfers wordt gepresenteerd op
basis van marktwaarde. Door deze stelselwijziging is er sprake van een grote waardestijging die in de
balans gepresenteerd wordt onder de noemer Vastgoedbeleggingen.
Deze waardestijging is rechtstreeks in het Eigen Vermogen verwerkt hetgeen tot uiting wordt
gebracht in de toelichting op de jaarrekening. Het balanstotaal neemt hierdoor ook toe, evenals de
solvabiliteit. Het heeft geen effect op de ICR en de DSCR. De ontwikkeling van de marktwaarde in
2015 (in totaal inclusief VoV-portefeuille € 95 miljoen) is in onderstaande tabel toegelicht.
Ontwikkeling marktwaarde (bedragen x € 1.000)
Waarde per 1 januari 2015
Opleveringen
Aankopen en verbeteringen
Desinvesteringen
Herclassificatie
Aanpassingen reële waarde en overige mutaties
Waarde per 31 december 2015
Vastgoed in ontwikkeling voor eigen exploitatie
Totale waarde per 31 december 2015

Sociaal vastgoed

Commercieel vastgoed

VoV-portefeuille

62.155
62. 155

2.655
2. 655

29.967

0

0

0

182

16

667

-1.201

-250

-1.241

-226

226

2.224

-264

-101

63.134
63.134

2.383
2.383

29.292

2.383
2.383

29.292

198
63.332
63.3 32
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Resultaat
Het resultaat over 2015 bedraagt € 1,8 miljoen positief en is substantieel hoger dan het resultaat ten
opzichte van 2014 (negatief resultaat van € 6,5 miljoen). Dit wordt grotendeels verklaard door de
niet-gerealiseerde waardeveranderingen van de vastgoedbeleggingen. De EBITDA bedraagt in 2015
€ 1,3 miljoen (2014: -€ 3,4 miljoen op basis van marktwaarde. Onderstaande opstelling van de
resultatenrekening geeft nader inzicht in het bedrijfsresultaat.
Omschrijving

2015

2014

3.885

3.614

Opbrengsten servicecontracten

390

228

Resultaat verkoop vastgoedportefeuille

314

330

Overige bedrijfsopbrengsten

146

305

Som der bedrijfsopbrengsten

4.735
4. 735

4.447
4. 447

21

48

Bijzondere waardevermindering van vlottende activa

408

1.163

Lonen en salarissen

322

341

Sociale lasten

48

58

Pensioenlasten

52

65

Onderhoudslasten

511

340

8

12

416

227

Overige bedrijfslasten

2.245

1.951

Som der bedrijfslasten

4.031

4.205

NietNiet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedbeleggingen

2.091
2.091

-578

Bedrijfsresultaat

2.795
2.7 95

-306

-5

9

586

-4.142

0

4

12

555

-1.588

-1.637

-995

-5.211

1.800
1. 800

-6.460
6. 460

0

-943

1.800
1. 800

-6.460
6. 460

Bedrijfsopbrengsten
Huuropbrengsten

Bedrijfslasten
Afschrijvingen materiële vaste activa

Leefbaarheid
Lasten servicecontracten

Resultaat uit Joint venture
Waardeveranderingen van financiële vaste activa
Opbrengst vorderingen behorend tot de financiële vaste activa
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Saldo financiële baten en lasten

Resultaat voor belastingen
Belastingen

Resultaat na belastingen
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Verklaring bestuur
Het bestuur van de Rhenense Woningstichting (statutair, handelsnaam Rhenam Wonen) verklaart:
1.

dat de stichting haar middelen (batige saldi daaronder begrepen) uitsluitend bestemt voor
werkzaamheden op het gebied van de volkshuisvesting;

2. dat het een adequate invulling heeft gegeven aan het uitgangspunt ‘uitsluitend werkzaam op het
gebied van de volkshuisvesting’ zoals omschreven in artikel 11 van het BBSH;
3.

dat de RvC op 20 juni 2016 de jaarstukken 2015, inclusief het volkshuisvestingsverslag 2015
(bestaande uit de hoofdstukken 5 t/m 7 en 9), heeft goedgekeurd;

4. dat de accountant met betrekking tot de jaarrekening 2015 een goedkeurende verklaring heeft
afgegeven.

Rhenen, 15 juni 2016

Mr. M. Rink, directeur/bestuurder

Goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 20 juni 2016.

Drs. G.R. Staal

Drs. M. Muller RE RA

Voorzitter

Vicevoorzitter

J. de Jong

G. Ploeg

Lid

Lid

Mr. ing. H. Olde Meule
Lid

2015
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Jaarrekening
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Geconsolideerde balans per 31 december 2015
Activa (bedragen x € 1.000)

31-12-2015

31-12-2014

VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa
1

Onroerende en roerende zaken ten dienste van exploitatie

5

26

Totaal materiële vaste activa

5

26

63.134

62.155

2.383

2.655

29.292

30.244

198

198

95.007

95.252

13

18

138

134

19

21

170

173

95.182

95.451

1.101

295

565

999

1

24

1.667

1.318

Vastgoedbeleggingen
2

Sociaal vastgoed in exploitatie gekwalificeerd als vastgoedbelegging

3

Commercieel vastgoed in exploitatie

4

Vastgoed verkocht onder voorwaarden

5

Sociaal vastgoed in ontwikkeling voor eigen exploitatie
Totaal vastgoedbeleggingen
Financiële vaste activa

6

Joint venture

7

Vorderingen op maatschappijen waarin wordt deelgenomen

8

Te vorderen BWS subsidies
Totaal financiële vaste activa
Totaal vaste activa

VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden
9

Vastgoed bestemd voor verkopen

10

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop

11

Overige voorraden
Totaal voorraden
Vorderingen

12

Huurdebiteuren

67

72

13

Overige vorderingen

42

558

14

Overlopende activa

891

390

Totaal vorderingen

1.000

1.020

Liquide middelen

1.756

3.378

Totaal vlottende activa

4.423

5.716

99.605
99.605

101.167

15

TOTAAL ACTIVA
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Passiva (bedragen x € 1.000)

31-12-2015

31-12-2014

Eigen vermogen

17.912

16.207

Totaal eigen vermogen

17.912

16.207

EIGEN VERMOGEN
16

LANGLOPENDE SCHULDEN
17

Leningen kredietinstellingen

35.850

43.002

18

Verplichtingen inzake onroerende zaken VOV

29.523

30.276

19

Derivaten

7.770

8.381

20

Waarborgsommen

4

0

73.147

81.659

7.177

1.172

Totaal langlopende schulden
KORTLOPENDE SCHULDEN
21

Schulden aan kredietinstellingen

22

Schulden aan leveranciers

263

444

23

Belastingen en premies sociale verzekeringen

356

352

24

Overlopende passiva

750

1.333

8.546

3.301

99.605

101.167

Totaal kortlopende schulden
TOTAAL PASSIVA
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Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2015
(bedragen x € 1.000)
Omschrijving

2015

2014

3.885

3.614

Bedrijfsopbrengsten
25

Huuropbrengsten

26

Opbrengsten servicecontracten

390

228

27

Resultaat verkoop vastgoedportefeuille

314

330

28

Overige bedrijfsopbrengsten

146

305

Som der bedrijfsopbrengsten

4.735
4.735

4.447
4.447

Bedrijfslasten
29

Afschrijvingen materiële vaste activa

21

48

30

Bijzondere waardevermindering van vlottende activa

408

1.163

31

Lonen en salarissen

322

341

32

Sociale lasten

48

58

33

Pensioenlasten

52

65

34

Onderhoudslasten

511

340

35

Leefbaarheid

8

12

36

Lasten servicecontracten

416

227

37

Overige bedrijfslasten

2.245

1.951

Som der bedrijfslasten

4.031

4.205

NietNiet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedbeleggingen

2.091
2.091

-578

Bedrijfsresultaat
Bedrijfsre sultaat

2.795
2.795

-306

-5

9

586

-4.142

0

4

12

555

-1.588

-1.637

-995

-5.211

1.800
1.800

-5.517

0

-943

1.800
1.800

-6.460
6.460

38

39

Resultaat uit Joint venture

40

Waardeveranderingen van financiële vaste activa

41

Opbrengst vorderingen behorend tot de financiële vaste activa

42

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten

43

Rentelasten en soortgelijke kosten
Saldo financiële baten en lasten
Resultaat voor belastingen

44

Belastingen
Resultaat na belastingen
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2015 (indirect)
(bedragen x € 1.000)
2015

2014

Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat

2.795

-306

21

48

-2.091

578

408

1.163

-4

0

-314

-330

Aanpassingen voor:
afschrijvingen materiële vaste activa
niet-gerealiseerde waardemutatie vastgoedbel.
bijzondere waardevermindering van vlottende activa
betaalde waarborgsommen
resultaat verkoop vastgoedportefeuille

815

1.153

Veranderingen in werkkapitaal:
vorderingen

20

258

voorraden

23

2

kortlopende schulden

-760

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Ontvangen interest
Betaalde interest

727
-717

987

98

2.140

12

559

-1.588

-1.637

Kasstroom uit operationele activiteiten

-1.576

-1.078

-1.478

1.062
1.062

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in vastgoedbeleggingen

-1.510

-14.129

Desinvesteringen in vastgoedbeleggingen

2.540

6.355

Investeringen in financiële vaste activa

-4

-4

Desinvesteringen financiële vaste activa

2

9

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

1.028

-7.769

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Ontvangsten uit langlopende schulden
Aflossing langlopende schulden

0

4.500

-1.172

-650

Kasstroom
Kasstroom uit financieringsactiviteiten

-1.172

3.850

Mutatie geldmiddelen

-1.622

-2.857

3.378

6.235

-1.622

-2.857

1.756

3.378

Stand Liquide Middelen 11-1-2015
Mutatie geldmiddelen
Stand Liquide Middelen 3131-1212 -2015

2015

63

Continuïteitsparagraaf 2015
De beschikbaarheid van financiële middelen op korte en lange termijn is een randvoorwaarde om de
voorgenomen volkshuisvestelijke activiteiten te kunnen uitvoeren. Continuïteit en kredietwaardigheid
zijn daarbij essentieel. De kernvoorwaarde voor het waarborgen daarvan is het structureel realiseren
van een lange termijn netto positieve operationele kasstroom. Zoals in het voorwoord reeds is
aangehaald, was de financiële continuïteit van WsA niet meer gewaarborgd en voldeed WsA op
langere termijn niet meer aan de normen van de toezichthouders en het WSW. Het CFV (op dit
moment Autoriteit Woningcorporaties) en het WSW hebben WsA in 2014 gevraagd een herstelplan te
maken, waarbij in november 2014 de conclusie werd getrokken dat zelfstandig voortbestaan van
WsA niet haalbaar was. Vanaf dat moment is WsA intensief op zoek gegaan naar een fusiepartner. Na
een zorgvuldig proces hebben WsA en de Rhenense Woningstichting (hierna: RWs) op 29 juni 2015
een Letter of Intent getekend voor het aangaan van een fusie. Vanaf dat moment hebben WsA en
RWs intensieve analyses uitgevoerd op onder andere de financiële effecten/haalbaarheid en risico’s
van de fusie.
De fusiepartners hebben op basis van diverse scenario’s de financiële impact van de mogelijke risico’s
uitgebreid geanalyseerd en geconcludeerd dat de risico’s aanvaardbaar en beheersbaar zijn. Tevens
heeft Deloitte Financial Advisory Services een due dilligence onderzoek (hierna: DD-onderzoek)
uitgevoerd. De gezamenlijke conclusies zijn gedeeld door het WSW en de Aw, met als gevolg een
positieve zienswijze van beide organisaties.
De financiële positie van beide fusiepartners liep voor de fusie aanzienlijk uiteen. Zoals eerder
gememoreerd was duidelijk dat een zelfstandig voortbestaan van WsA niet haalbaar was. WsA
voldeed voor de langere termijn niet aan de normen van de toezichthouder en het WSW (zowel ten
aanzien van de ontwikkeling van het vermogen als van de kasstromen). De financiële positie van de
RWs was/is daarentegen zeer solide (voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij naar de
jaarrekening), met een bovengemiddelde solvabiliteit en een sterke liquiditeitspositie. De RWs
beschouwt de fusie dan ook als een volkshuisvestelijk verantwoorde inzet van haar vermogen. Met
de fusie is de corporatie Rhenam ontstaan met een aanzienlijke investeringskracht die regionaal kan
worden ingezet. Rhenam zal in ruime mate kunnen blijven voldoen aan de ratio’s van het WSW en de
normen van de Aw. Zoals hiervoor reeds genoemd is op verzoek van bestuur en raden van
commissarissen van beide corporaties een DD-onderzoek uitgevoerd bij WsA. Dit onderzoek heeft tot
doel gehad de uitgangspositie en financiële, fiscale en juridische risico’s van de beoogde fusie in kaart
te brengen. Tijdens het DD-onderzoek zijn de belangrijkste financiële risico’s in beeld gebracht, onder
andere op het gebied van de financiële positie, verplichtingen uit verkoop onder voorwaarden van
WsA, financiële rechten en/of verplichtingen ten aanzien van lopende projecten, onderhoud,
deelnemingen/verbindingen, leningenportefeuille en fiscaliteiten. Uit het rapport is gebleken dat er
geen risico’s zijn geconstateerd die een fusie in de weg staan. Wel zijn er in het rapport
aanbevelingen gedaan om de risico’s zoveel mogelijk te mitigeren. Deze aanbevelingen zijn
meegenomen bij de verdere integratie van de organisaties. Uit het DD-rapport blijkt dat Rhenam ruim
voldoet aan de ratio’s van het WSW.
Geconcludeerd kan worden dat Rhenam naar verwachting zal voldoen aan alle ratio’s en blijft de
fusiecorporatie in staat om vanuit een (uitstekende) financiële positie haar investeringscapaciteit en
financieringsmogelijkheden in te zetten voor de volkshuisvesting.
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De marktwaarde van het bezit is hoger dan de schulden ultimo 2015, het feit dat door intensieve
verkopen aan alle aflossingsverplichtingen kan worden voldaan en het feit dat de voorgenomen fusie
inmiddels heeft plaatsgevonden, zal leiden tot continuering van de activiteiten, is deze jaarrekening,
op basis van een continuïteit veronderstelling opgesteld.
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Grondslagen geconsolideerde jaarrekening 2015
1

Algemeen
Regelgeving
WsA heeft de geconsolideerde jaarrekening opgesteld met inachtneming van artikel 26, eerste
lid, van het Besluit Beheer Sociale Huursector. Dit artikel schrijft de toepassing van BW2 Titel 9
voor, behoudens enkele specifieke uitzonderingen. Verder zijn de door de Raad voor de
Jaarverslaggeving uitgegeven richtlijnen toegepast, waaronder Richtlijn 645 ‘Toegelaten
Instellingen Volkshuisvesting (herzien 2011) in het bijzonder. De jaarrekening is opgemaakt op
15 juni 2016.
Stelselwijziging
WsA heeft ervoor gekozen om haar stelsel van waardering van het vastgoed en
resultaatsbepaling hiervan vanaf 2015 aan te passen naar reële waarde. Redenen voor deze
aanpassing is enerzijds de fusie die WsA aangegaan is met de Rhenense Woningstichting
(hierna RWs) per 1 januari 2016, waarbij de RWs de fusiedrager is. Anderzijds moet de gehele
sector volgens de nieuwe Woningwet vanaf boekjaar 2016 deze stelselwijziging ook
doorvoeren. Gelet op de samenvoeging met Rhenen is om voornoemde reden besloten om de
stelselwijziging met ingang van het verslagjaar 2015 al door te voeren.

Toepassing toekomstige wijzigingen Richtlijn 645 en wijzigingen in de waarderingsgrondslagen
Op WsA is de herziene Richtlijn 645 Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting van toepassing.
De voor WsA belangrijkste wijzigingen vanaf de jaarrekening 2015 zijn:
-

het vastgoed in exploitatie is onderverdeeld naar sociaal en commercieel vastgoed op
basis van de criteria van de EC-beschikking d.d. 15 december 2009;

-

WsA heeft de beleidskeuze gemaakt naast het commercieel vastgoed ook het sociaal
vastgoed als geheel te kwalificeren als vastgoedbelegging;

-

deze keuze leidt bij waardering tegen actuele waarde tot de geschatte marktwaarde op
basis van de DCF-methode (Discounted Cash Flow, oftewel contant gemaakte geschatte
toekomstige kasstromen);

-

wijzigingen in de modellen voor de balans en winst- en verliesrekening: in de balans is
de post ‘Vastgoedbeleggingen’ toegevoegd; in de winst- en verliesrekening zijn de
posten Bijzondere waardevermindering van vlottende activa en Opbrengst vorderingen
behorend tot de financiële vaste activa toegevoegd.

Wijziging waarderingsgrondslagen
De keuze van WsA om het sociaal vastgoed te waarderen op marktwaarde is gedaan met
inachtneming van de relevante feiten en omstandigheden van de markt waarop toegelaten
instellingen actief zijn en de bepalingen zoals opgenomen in het BBSH. De waardering tegen
actuele waarde, de marktwaarde in verhuurde staat, wordt vanaf het verslagjaar 2016
verplicht gesteld, zoals weergegeven in de herziene Woningwet. WsA heeft reeds gekozen om
vanaf verslagjaar 2015 haar vastgoed te waarderen tegen actuele waarde om voor te sorteren
op deze aanstondse verplichting.
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Effect op vermogen en resultaat inclusief vergelijkende cijfers
De wijzigingen in de waarderingsgrondslagen zoals hiervoor genoemd zijn als stelselwijziging
verwerkt in het vermogen en resultaat, waarbij de vergelijkende cijfers 2014 in de jaarrekening
2015 zijn aangepast.
De aanpassing van de vergelijkende cijfers houdt in dat deze zijn herrekend alsof de nieuwe
waarderingsgrondslag reeds van toepassing was in voorgaande boekjaren. De invloed van de
stelselwijziging (cumulatieve effect) is voor het deel dat betrekking heeft op de jaren tot en
met 2013 verwerkt in het eigen vermogen per 1 januari 2014 (post overige reserves) en
bedraagt € -1.511.000. Het deel dat betrekking heeft op het resultaat 2014 is in de individuele
posten van de winst- en verliesrekening verwerkt middels aanpassing van de vergelijkende
resultaatcijfers 2014 en bedraagt in totaal € 21.397.000 positief. In totaal bedraagt het
cumulatief effect per 1 januari 2015 € 19.886.000.

Cumulatief effect 1-1-2015

Sociaal vastgoed in exploitatie

Stand 01-01-2015 vóór

Stand 1-1-2015 ná

Cumulatief effect

stelselwijziging

stelselwijziging

01-01-2015

40.340

62.155

21.815

eigen exploitatie

1.196

198

-998

Commercieel vastgoed in exploitatie

4.818

2.655

-2.163

0

999

999

Sociaal vastgoed in ontwikkeling, bestemd voor

Voorraad vastgoed in ontwikkeling
Overige

233
19.886

Eigen vermogen

Resultaateffect 2014

-3.679

Baten/lasten 2014
volgens WVR 2014

16.207

19.886

Baten/lasten 2014 voor

Aanpass. resultaat 2014

vergelijkings-

voor vergelijkings-

doeleinden aangepast

doeleinden

Bijzondere waardeveranderingen sociaal vastgoed in
ontwikkeling
Resultaat verkoop vastgoedportefeuille
Afschrijvingen
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen
vastgoedbeleggingen
Uit de overige reserve gerealiseerde herwaardering
Bijzondere waardeverminderingen van vlottende
activa
Overige

-19.453

0

59

329

19.453
270

-2.090

0

2.090

-4.458

-578

3.880

3.126

0

-3.126

0

-1.164

-1.164
-6
21.397
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Cumulatief effect 1-1-2014
Cumulatief effect 1-1-2015

19.886

Waarvan resultaateffect 2014

21.397

Stand 01-01-2014 vóór

Stand 1-1-2014 ná

Cumulatief effect

stelselwijziging

stelselwijziging

01-01-2014

Blijft: cumulatief effect 1-1-2014

-1.511

Bestaande uit de balansposten per 1-1-2014:
Sociaal vastgoed in exploitatie

49.557

56.563

7.006

Sociaal vastgoed in ontwikkeling, bestemd voor eigen exploitatie

12.440

217

-12.223

3.509

1.294

-2.215

0

2.788

2.788

Commercieel vastgoed in exploitatie
Voorraad vastgoed in ontwikkeling
Overige

240
-4.404

Eigen vermogen

32.603

22.667

Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen

0

1.549

-9.936
1.549

Marktwaarde derivaten niet begrepen in hedge relatie

0

3.983

3.983
-4.404

Voor de individuele posten zijn de verschillen met de oorspronkelijke jaarrekeningcijfers in de
toelichting op de betreffende jaarrekeningposten in de jaarrekening 2015 vermeld.

Herwaardering en belastinglatenties
Bij de herwaardering naar marktwaarde van het sociaal vastgoed gekwalificeerd als
vastgoedbelegging en het commercieel vastgoed is geen rekening gehouden met de invloed
van latente belastingen op het vermogen en resultaat. De herwaardering leidt tijdelijk tot een
hogere commerciële boekwaarde dan de fiscale boekwaarde ofwel

een passieve

belastinglatentie. De passieve latentie is niet gevormd aangezien deze na verloop van tijd
omslaat in een actieve latentie. De actieve latentie ontstaat, omdat alleen over de commerciële
boekwaarde wordt afgeschreven. De fiscale boekwaarde ligt onder de afschrijfbare (WOZ)
bodemwaarde en gaat pas teniet indien in de toekomst eerst bij sloop de bouwbestemming
zou komen te vervallen. Gezien de lange looptijd van het actief en de onzekerheid dat bij sloop
in de toekomst de bouwbestemming vervalt, tendeert de actieve belastinglatentie over het
verschil tussen de (geherwaardeerde) boekwaarde in de jaarrekening en de fiscale
boekwaarde contant gemaakt derhalve naar nihil. Bij de herwaardering is derhalve geen
rekening gehouden met deze actieve latentie.
Foutenherstel
Bij het samenstellen van de jaarrekening 2015 zijn een aantal materiële fouten geconstateerd
in de jaarrekening 2014. Hieronder worden de fouten toegelicht. Daar waar van toepassing zijn
de fouten retrospectief aangepast in de stand van het eigen vermogen per 1 januari 2015.
Ad Sociaal en commercieel vastgoed in exploitatie gekwalificeerd als vastgoedbelegging

Bedrijfswaarde
Na vaststelling van de jaarrekening 2014 is gebleken dat een aantal woningen (9) in de
bedrijfswaarde ultimo 2014 waren meegenomen terwijl deze woningen eind 2014 uit
exploitatie waren als gevolg van verkoop. Hierdoor was het sociaal vastgoed tegen
bedrijfswaarde ultimo 2014 met circa € 1,1 miljoen te hoog gewaardeerd.
Ook is gebleken dat er geen rekening was gehouden met de bevriezing van de
liberalisatiegrens voor de jaren tot en met 2018. Hierdoor was het sociaal vastgoed tegen de
bedrijfswaarde ultimo 2014 met circa € 0,5 miljoen te hoog gewaardeerd.
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Tot slot is gebleken dat in de bedrijfswaarde ultimo 2014 de verhuurderheffing per abuis ook
was ingerekend voor de niet-woningen met een huurprijs onder de liberalisatiegrens. Hierdoor
was het sociaal vastgoed tegen de bedrijfswaarde ultimo 2014 met circa € 22.000,- te laag
gewaardeerd. Het cumulatieve effect van deze fouten (circa € 1,6 miljoen) is materieel. De
correctie hiervan is toegelicht in de jaarrekening onder “Materiële vaste activa”,
“bedrijfswaarde informatie”.
Omdat de jaarrekening met ingang van 2015 wordt gewaardeerd op marktwaarde in verhuurde
staat en daarom ook de vergelijkende cijfers voor het jaar 2014 op basis van deze grondslagen
zijn aangepast, is deze correctie niet direct in het resultaat of eigen vermogen zichtbaar.
Als de jaarrekening over 2015 nog op bedrijfswaarde gewaardeerd zou zijn dan zou het eigen
vermogen ultimo 2014, gecorrigeerd met € 1,6 miljoen, uit zijn gekomen op € 5,3 miljoen
negatief.
Ad Verkoop onder voorwaarden (VOV)
Na vaststelling van de jaarrekening 2014 is gebleken dat bij de waardering van de VOVportefeuille niet van alle woningen de juiste marktwaarde en de verstrekte korting is verwerkt.
Daardoor

is

de

waardering

van

de

balanspost

“Materiële

Vaste

Activa”,

“Vastgoedbeleggingen”, “Vastgoed verkocht onder voorwaarden” voor een bedrag van €
277.000 te hoog. Hierdoor is ook de balanspost “Verplichtingen uit hoofde van verkopen onder
voorwaarden” voor een bedrag van € 161.000 te hoog gewaardeerd. Het cumulatieve effect
hiervan is € 116.000 (negatief). Deze fout is materieel. Herstel heeft plaatsgevonden op de
beide balansposten en is tevens als foutherstel in het eigen vermogen per 1 januari 2015
gepresenteerd.
Herclassificaties
Bij het samenstellen van de jaarrekening 2015 zijn tijdens de verwerking van de stelselwijziging
enkele herclassificaties gedaan ten opzichte van de jaarrekening 2014. Hieronder worden de
herclassificaties toegelicht. Daar waar van toepassing zijn deze herclassificaties retrospectief
aangepast in de stand van het eigen vermogen per 1 januari 2015.
Ad Sociaal vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
In de jaarrekening 2014 is onder de balanspost “Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen
exploitatie”, “grondposities Eindseweg”, zowel de waardering van de sociale kavels als de
vrije sector kavels gepresenteerd. Indien de richtlijnen voor de verslaggeving juist gevolgd
waren dan hadden de vrije sector kavels, voor een bedrag van € 1 miljoen, gepresenteerd
moeten worden onder “Voorraad”, “Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop”. In de
jaarrekening 2015 is dit correct gepresenteerd, de vergelijkende cijfers van 2014 zijn
aangepast.
Ad Deelnemingen
Na vaststelling van de jaarrekening 2014 is gebleken dat de waardering van de deelneming in
Molenbrink BV (51%), met een balanswaarde van € 304.000, tegen nettovermogenswaarde
plaats had moeten vinden. De deelneming was echter volledig geconsolideerd opgenomen,
met een correctie voor het “aandeel derden” op het eigen vermogen.
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In de jaarrekening 2015 is de deelneming gewaardeerd tegen de netto vermogenswaarde van
€ 17.000, waarmee ook de vordering op de deelneming van € 134.000 in beeld is gebracht. De
vergelijkende cijfers van 2014 zijn hierop aangepast.
Oordelen en schattingen
Bij de toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt
het bestuur van WsA zich diverse oordelen en schattingen. De belangrijkste oordelen en
schattingen hebben betrekking op de activa in exploitatie (zowel het sociaal als het
commercieel vastgoed), de voorzieningen, de waardeverminderingen en de acute en latente
belastingen. De hierbij behorende veronderstellingen zijn vermeld in de toelichting bij de
hiervoor genoemde jaarrekeningposten.
Consolidatiegrondslagen
In de geconsolideerde jaarrekening zijn opgenomen de financiële gegevens van WsA en haar
groepsmaatschappijen per 31 december van het boekjaar. Groepsmaatschappijen zijn
rechtspersonen en vennootschappen waarin beslissende zeggenschap wordt uitgeoefend.
Resultaten uit transacties met en tussen groepsmaatschappijen zijn in de geconsolideerde
jaarrekening volledig geëlimineerd. Resultaten uit transacties met en tussen deelnemingen die
tegen nettovermogenswaarde gewaardeerd worden, worden proportioneel verantwoord.
Resultaten uit transacties met en tussen deelnemingen die tegen kostprijs worden
gewaardeerd, worden volledig verantwoord, tenzij zij in wezen niet zijn gerealiseerd.
De groepsmaatschappijen worden integraal geconsolideerd vanaf de datum waarop
beslissende zeggenschap op de groepsmaatschappij is verkregen. Bij belangen minder dan
100% wordt het aandeel van derden in het eigen vermogen en het resultaat afzonderlijk in de
geconsolideerde jaarrekening vermeld.
De groepsmaatschappijen worden niet meer in de consolidatie opgenomen vanaf de datum
waarop geen sprake meer is van beslissende zeggenschap. De posten in de geconsolideerde
jaarrekening worden volgens uniforme grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
vastgesteld.
Lijst van kapitaalbelangen
Geconsolideerde groepsmaatschappijen:
-

Woningbouwvereniging Amerongen Holding BV, gevestigd te Amerongen (100%
aandeel/100% zeggenschap) – in fiscale eenheid VpB;

-

Woningbouwvereniging Amerongen Projectontwikkeling BV , gevestigd te Amerongen
(100% aandeel/100% zeggenschap) – in fiscale eenheid VpB;

-

Woningbouwvereniging Amerongen Dienstverlening BV, gevestigd te Amerongen (100%
aandeel/100% zeggenschap) – in fiscale eenheid VpB;

-

Woningbouwvereniging Amerongen Bedrijfsonroerendgoed BV, gevestigd te Amerongen
(100% aandeel/100% zeggenschap) – in fiscale eenheid VpB;

-

Allemanswaard Dienstverlening BV, gevestigd te Amerongen (100% aandeel/100%
zeggenschap) – in fiscale eenheid VpB;
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-

Allemanswaard

Vastgoed

BV,

gevestigd

te

Amerongen

(100%

aandeel/100%

aandeel/50%

overheersende

zeggenschap) – in fiscale eenheid VpB.
Joint venture, gewaardeerd tegen nettovermogenswaarde
-

Molenbrink

BV,

gevestigd

te

Amerongen

(51%

zeggenschap). De overige 49% (zowel aandeel als zeggenschap) is in handen van
Griffioen Investments BV.
Molenbrink BV wordt verantwoord onder de Financiële vaste activa als “Joint venture”. Dit
heeft te maken met het feit dat er gezamenlijke zeggenschap is in deze B.V.. In de toelichting
op de balans en winst- en verliesrekening 2015 en in hoofdstuk 1.3 Financiële vaste activa van
deze grondslagen wordt deze Joint venture onder de Financiële vaste activa nader toegelicht.
Financiële instrumenten
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten zoals
vorderingen, effecten en schulden, als afgeleide instrumenten verstaan.
Voor de grondslagen van de primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de
behandeling per balanspost.
Voor de grondslagen van de afgeleide instrumenten wordt verwezen naar de afzonderlijke
paragraaf 1.12 Derivaten en hedge-accounting.

1.1

Materiële vaste activa
Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie
De onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie worden gewaardeerd tegen
de kostprijs (verkrijgingsprijs of vervangingsprijs), minus eventuele investeringssubsidies,
verminderd met cumulatieve afschrijvingen. De afschrijving is lineair en gebaseerd op de
verwachte gebruiksduur rekening houdend met een eventuele restwaarde.

1.2

Vastgoedbeleggingen
Sociaal en commercieel vastgoed in exploitatie gekwalificeerd als vastgoedbelegging

Classificatie en kwalificatie
Het vastgoed in exploitatie is op objectniveau geclassificeerd naar sociaal en commercieel
vastgoed, rekening houdend met de criteria van de Beschikking van de Europese Commissie
d.d. 15 december 2009 aangaande de staatssteun voor toegelaten instellingen. Op grond van
deze criteria omvat het sociale vastgoed de woningen met een huurprijs tot aan de
huurliberalisatiegrens (huurtoeslaggrens), getoetst aan het moment van ingangsdatum van het
huurcontract, en het maatschappelijk vastgoed.
Maatschappelijk vastgoed is bedrijfsonroerend goed dat wordt verhuurd aan maatschappelijke
organisaties, waaronder zorg-, welzijn-, onderwijs- en culturele instellingen en dienstverleners
en dat tevens is vermeld op de bijlage zoals deze is opgenomen in de EC-beschikking d.d. 15
december 2009.
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WsA heeft haar sociaal vastgoed (op portefeuilleniveau) als vastgoedbelegging gekwalificeerd,
gelet op het beleid van de corporatie waarbij naast de volkshuisvestelijke taak het realiseren
van een zo optimaal mogelijk financieel rendement centraal staat. Het commercieel vastgoed
omvat volgens de eerder genoemde criteria de woningen met een huurprijs boven de
huurliberalisatiegrens (huurtoeslaggrens) per balansdatum, het bedrijfsmatig vastgoed (niet
zijnde maatschappelijk vastgoed) en het overige commercieel vastgoed.

Complexindeling
Het sociaal vastgoed gekwalificeerd als vastgoedbelegging en het commercieel vastgoed is
opgedeeld naar kasstroomgenererende eenheden (complexen) waarvoor per complex
gelijksoortig gericht beleid is bepaald. Bij de indeling naar complexen wordt derhalve rekening
gehouden met onderlinge verschillen in de vastgoedsturing van de corporatie ten aanzien van
huur, onderhoud, bouwjaar en wijkgerichte aanpak. Verder zijn hierbij bepalende factoren:
locatie, woningtype, doelgroep en prijsklasse. De indeling sluit derhalve aan op het strategische
vastgoedbeleid van de corporatie.

Waardering bij eerste verwerking sociaal en commercieel vastgoed
Onder ‘eerste verwerking’ wordt verstaan het verwerven van sociaal en / of commercieel
vastgoed dat gereed is voor onmiddellijke eigen exploitatie, ongeacht of dit sociaal en / of
commercieel vastgoed in een aan/-verkooptransactie van derden is verworven dan wel of het
sociaal en / of commercieel vastgoed in eigen beheer is ontwikkeld.
Bij de eerste verwerking wordt het sociaal vastgoed in exploitatie gekwalificeerd als
vastgoedbelegging en het commercieel vastgoed in exploitatie gewaardeerd tegen de
kostprijs. De kostprijs omvat de verkrijgings- of vervaardigingsprijs en de hieraan direct
toerekenbare overige kosten. Investeringssubsidies worden in mindering gebracht op het
geïnvesteerde bedrag.

Waardering na eerste verwerking
Het sociaal vastgoed gekwalificeerd als vastgoedbelegging en het commercieel vastgoed in
exploitatie wordt na eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde overeenkomstig
het actuele waardemodel van Richtlijn 213 “Vastgoedbeleggingen”. De reële waarde wordt
bepaald met inachtneming van de relevante feiten en omstandigheden van de markt waarop
toegelaten instellingen actief zijn en de bepalingen zoals opgenomen in het Bbsh.
Wegens het veelal ontbreken van courante prijzen op een actieve markt wordt de reële
waarde bepaald met behulp van geprognosticeerde kasstromen. De aannames van de
kasstromen zijn gebaseerd op de contractuele verplichtingen van de toegelaten instelling die
rusten op het vastgoed. De overige (na de contractperiode in acht te nemen) aannames en
uitgangspunten zijn gebaseerd op de gegevens van de markt waarop de toegelaten
instellingen actief zijn.
Na eerste verwerking wordt een waardevermindering of –vermeerdering van de kostprijs als
gevolg van de waardering tegen reële waarde (i.c. geschatte marktwaarde in verhuurde staat)
bepaald op het niveau van de kasstroomgenererende eenheid. De waardevermindering of –
vermeerdering wordt separaat tot uitdrukking gebracht en in het resultaat verantwoord als
“Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedbeleggingen”.
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Uitgaven na eerste verwerking
Uitgaven na eerste verwerking ten behoeve van het complex c.q. product-markt combinatie
aangaande het

sociaal

en commercieel

vastgoed,

die voldoen aan

de algemene

activeringscriteria worden geactiveerd tegen kostprijs en vervolgens getoetst aan het verschil
in marktwaarde van het complex c.q. product-markt combinatie vóór en na deze uitgaven. Het
marktwaardeverschil wordt in het actief verwerkt als een waardevermindering of –
vermeerdering en in het resultaat verantwoord als “Niet-gerealiseerde waardeveranderingen
vastgoedbeleggingen”.

Jaarlijks

wordt

op

balansdatum

de

reële

waarde

van

de

vastgoedbeleggingen opnieuw bepaald. Winsten of verliezen ontstaan door een wijziging in de
reële waarde van het sociaal vastgoed gekwalificeerd als vastgoedbelegging en het
commercieel vastgoed worden verantwoord in de winst- en verliesrekening. Het positieve
verschil tussen de boekwaarde van voor en na de herwaardering wordt op grond van RJ 645
(2011) als ongerealiseerde waardestijging toegelicht bij het eigen vermogen.

Afschrijving
Op het commercieel vastgoed in exploitatie gewaardeerd tegen reële waarde wordt op grond
van RJ 213 “Vastgoedbeleggingen” niet afgeschreven.

Buitengebruikstelling of afstoting
Sociaal vastgoed gekwalificeerd als vastgoedbelegging en commercieel vastgoed dat op
termijn buitengebruik wordt gesteld (sloop) op basis van het criterium “intern geformaliseerd”
wordt op het moment van sloopbesluit afgewaardeerd naar lagere geschatte marktwaarde,
gebaseerd op de contant gemaakte huuropbrengsten en kosten berekend over de resterende
gebruiksduur tot aan het moment van sloop. De sloopkosten worden in het jaar van uitgave ten
laste van het resultaat gebracht.
Sociaal vastgoed in ontwikkeling voor eigen exploitatie
Dit betreft investeringen in nieuwe complexen (nieuwbouw) en bestaande complexen
(woningverbetering, herstructurering, zie hiervoor tevens de grondslag onder uitgaven na
eerste verwerking hiervoor) voor gebruik als vastgoedbelegging. De waardering bij eerste
verwerking is tegen de kostprijs. De kostprijs omvat de verkrijgings- of vervaardigingsprijs,
rekening houdend met eigen ontwikkelingskosten en overige hieraan direct toerekenbare
kosten. De waardering na eerste verwerking van het sociaal en commercieel vastgoed in
ontwikkeling is tegen de reële waarde. De reële waarde wordt bepaald met behulp van
geprognosticeerde kasstromen op basis van aannames zoals hiervoor toegelicht onder
Commercieel vastgoed in exploitatie onder “Waardering na eerste verwerking”, onder aftrek
van de nog te besteden kosten om het vastgoed te realiseren.
Indien er gerede twijfel bestaat of de reeds bestede kosten terugverdiend kunnen worden,
wordt het vastgoed tegen de lagere reële waarde van het project in het bestaande
ontwikkelingsstadium gewaardeerd en wordt het nadelig verschil in het resultaat verantwoord
onder de post “Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedbeleggingen”.
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In

het

geval

per

balansdatum

sprake

is

van

feitelijke

dan

wel

juridische

investeringsverplichtingen inzake sociaal en commercieel vastgoed in ontwikkeling, waarbij de
geschatte kostprijs van het vastgoed hoger is dan de reële waarde, wordt het verschil eerst in
mindering gebracht op de reeds bestede kosten en wordt voor het resterend bedrag een
voorziening gevormd voor onrendabele investeringen en herstructureringen. De afwaardering
van de bestede kosten tot nihil wordt in het resultaat verantwoord onder de post “Nietgerealiseerde waardeveranderingen vastgoedbeleggingen”.
Bijzondere waardeverminderingen worden in de jaarrekening verantwoord bij het aangaan van
feitelijke investeringsverplichtingen inzake het sociaal vastgoed. Hiervan is sprake zodra
voldaan wordt aan de criteria “intern geformaliseerd en extern gecommuniceerd”. Intern
geformaliseerd: zodra het bestuur het onomkeerbare besluit heeft genomen.
Extern gecommuniceerd: zodra hierover uitingen zijn gedaan naar huurders, gemeenten en
overige stakeholders.
Bij de bepaling van de bijzondere waardevermindering in het geval de vastgoedontwikkeling
onderdeel zal worden van de bestaande kasstroomgenererende eenheid (complex), wordt
rekening gehouden met de bedrijfswaarde van de bestaande kasstroomgenererende eenheid.
Indien de bijzondere waardevermindering hoger is dan de bestede kosten van het sociaal
vastgoed in ontwikkeling, wordt het vastgoed naar nihil afgewaardeerd en wordt voor het
resterende

bedrag

van

de

waardevermindering

een

voorziening

voor

onrendabele

investeringen en herstructureringen aan de creditzijde van de balans opgenomen.
Vastgoed verkocht onder voorwaarden
Voor sociaal vastgoed in exploitatie gekwalificeerd als vastgoedbelegging en commercieel
vastgoed in exploitatie dat in het kader van een regeling Verkoop onder Voorwaarden (VOV)
door

WsA

wordt

overgedragen

aan

derden

waarbij

de

regeling

kwalificeert

als

financieringstransactie, eindigt het eigen gebruik en wordt het vastgoed geherrubriceerd
(binnen de post Vastgoedbeleggingen) als vastgoed verkocht onder voorwaarden. Het
vastgoed blijft gewaardeerd op basis van het actuele waardemodel, echter de reële
waardebasis wijzigt in de met de koper overeengekomen reële waarde onder aftrek van de
contractuele korting. Het nadelig verschil tussen de boekwaarde van het (oorspronkelijk)
beleggingsvastgoed in exploitatie gewaardeerd tegen geschatte marktwaarde en de met de
koper overeengekomen reële waarde onder aftrek van de contractuele korting wordt op dat
moment in het resultaat verantwoord onder de post “Niet-gerealiseerde waardeveranderingen
vastgoedbeleggingen”.
Na eerste verwerking vindt waardering plaats tegen de realiseerbare waarde per balansdatum
na aftrek van de in het VOV-contract overeengekomen korting. De marktwaarde wordt jaarlijks
opnieuw geschat. Waardeveranderingen worden in het resultaat verantwoord onder de post
“Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedbeleggingen”.
De regeling kwalificeert als een financieringstransactie indien niet alle belangrijke economische
voor- en nadelen zijn overgedragen. Dit is in het kader van een regeling VOV doorgaans het
geval indien sprake is van een terugkoopplicht dan wel een terugkooprecht tegen een
significant lagere terugkoopprijs dan de reële waarde op terugkoopmoment.
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Voor de in de regeling overeengekomen overdrachtswaarde heeft de corporatie een
terugkoopverplichting, die jaarlijks wordt gewaardeerd op de bij overdracht ontstane
terugkoopverplichting, rekening houdend met de contractvoorwaarden inzake terugkoop
waaronder de deling van de jaarlijkse waardeontwikkeling van de woning in het economisch
verkeer. De terugkoopverplichting wordt aan de creditzijde van de balans opgenomen zonder
rekening te houden met de tijdswaarde van geld aangezien inschatting van het tijdstip waarop
terugkoop in de toekomst zal plaatsvinden, mede gelet op de onbeperkte terugkooptermijn,
niet goed mogelijk is. Indien de verwachting bestaat dat de terugkoop binnen één jaar zal
plaatsvinden wordt de verplichting onder de kortlopende schulden verantwoord.
De waardeveranderingen ter zake van de woningen verkocht onder voorwaarden (na
herclassificatie) en die ter zake de terugkoopverplichtingen worden in het resultaat
verantwoord onder de post “Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedbeleggingen”.
Ultimo boekjaar wordt het verschil (indien positief) tussen de dan opnieuw vastgestelde reële
waarde na aftrek van contractuele korting en de – gefixeerde – boekwaarde op moment van
herclassificatie op basis van de oude grondslag als ongerealiseerde waardestijging bij het eigen
vermogen vermeld.

1.3

Financiële vaste activa
De financiële vaste activa omvatten een kapitaalbelang in Molenbrink B.V. waarin WsA een
meerderheidsbelang heeft (zoals genoemd in hoofdstuk 1 Algemeen, onderdeel “Lijst van
kapitaalbelangen”) en een vordering, zijnde de BWS-subsidie. De financiële vaste activa zijn
gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij hieronder in de toelichting per post anders
vermeld.
Joint venture Molenbrink BV
Molenbrink BV, gevestigd te Amerongen, is een Joint venture met Griffioen Investments BV. De
Joint venture wordt op basis van de vermogensmutatiemethode verwerkt. Overeenkomstig
deze methode wordt de genoemde Joint venture in de balans opgenomen tegen het aandeel
van WsA in de nettovermogenswaarde vermeerderd met haar aandeel in de resultaten van de
Joint venture vanaf het moment van verwerving, bepaald volgens de grondslagen zoals
vermeld in deze jaarrekening. In de winst- en verliesrekening wordt het aandeel van WsA in
het resultaat van de Joint venture opgenomen onder de Financiële baten en lasten als
“Resultaat uit Joint venture”.

Molenbrink BV verricht werkzaamheden op het gebied van projectontwikkeling, de aan- en
verkoop en verhuur van onroerende zaken en registergoederen in het bijzonder op het
molenterrein van Amerongen.
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Te vorderen BWS subsidie
Dit betreft de nog te ontvangen subsidies voor de in exploitatie zijnde materiële vaste activa
welke gebouwd zijn onder de toepassing van de regeling Besluit Woninggebonden Subsidies.
De vordering is opgenomen tegen de contante waarde van de uit hoofde van de BWS
toegezegde

bedragen

(subsidiebeschikkingen

inzake

de

voorgecalculeerde

jaarlijkse

exploitatietekorten) en wordt jaarlijks verminderd met de door de budgetbeherende instanties
beschikbaar gestelde bijdragen. De te vorderen subsidies zijn op het moment waarop de
aanspraak is ontstaan voor het volledige bedrag opgenomen, onder aftrek van de jaarlijks
ontvangen termijnen en verhoogd met rente over het jaarlijks resterend saldo tegen het
subsidierendement.
Belastingen

Acute belastingen
De belastingen worden berekend op basis van het verantwoorde resultaat uitgaande van het
geldende

belastingtarief,

rekening

houdend

met

fiscaal

vrijgestelde

posten,

de

vaststellingsovereenkomst (VSO) en geheel of gedeeltelijk niet-aftrekbare kosten.
De belastingvorderingen en –verplichtingen worden gesaldeerd indien is voldaan aan de
algemene voorwaarden voor saldering.

Latente belastingen
Voor alle belastbare tijdelijke verschillen tussen de commerciële en fiscale balanswaardering,
wordt een latente belastingverplichting opgenomen. Voor alle verrekenbare tijdelijke
verschillen tussen de commerciële en fiscale balanswaardering en voor beschikbare
voorwaartse verliescompensatie wordt een latente belastingvordering opgenomen voor zover
het waarschijnlijk is dat er fiscale winst beschikbaar zal zijn voor verrekening. De latente
belastingvorderingen en –verplichtingen worden opgenomen onder de financiële vaste activa
respectievelijk voorzieningen.
De waardering van latente belastingverplichtingen en -vorderingen wordt gebaseerd op de
fiscale gevolgen van de door de groep, per balansdatum, voorgenomen wijze van realisatie of
afwikkeling van activa, voorzieningen, schulden of overlopende passiva. Latente vorderingen
worden opgenomen voor zover het waarschijnlijk is dat er in de toekomst belastbare winsten
zullen zijn die voor realisatie van het tijdelijk verschil dan wel compensabele verliezen kunnen
worden aangewend. Hierbij wordt uitgegaan van het geldende belastingtarief. De latente
belastingverplichtingen en -vorderingen worden gewaardeerd tegen contante waarde.
De latente belastingvorderingen en -verplichtingen worden gesaldeerd indien is voldaan aan
de algemene voorwaarden voor saldering.
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1.4

Voorraden
Vastgoed bestemd voor verkopen
Dit betreft teruggekochte Verkoop-Onder-Voorwaarden-woningen (VOV) en een bedrijfspand.
De waardering van de teruggekochte woningen met een terugkoopplicht is op moment van
verkrijging tegen de marktwaarde na aftrek van de contractuele korting, hetgeen tevens de
verkrijgingsprijs is voor de waardering als voorraad, en na eerste verwerking rekening houdend
met de lagere opbrengstwaarde. De lagere opbrengstwaarde is de verwachte verkoopprijs en
wordt

bepaald

op

basis

van

taxaties

dan

wel

recente

verkooptransacties

van

referentiewoningen onder aftrek van kosten voor verkoop. De waardering van het bedrijfspand
is tegen de kostprijs (verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs, verminderd met cumulatieve
afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingsverliezen als gevolg van de
lagere reële waarde (i.c. geschatte marktwaarde).
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop
Onder de post voorraden zijn verder grondposities zonder concrete bouwbestemming
opgenomen, waarvan besloten is tot afstoting. De waardering is tegen verkrijgingsprijs en
daaraan toegerekende directe kosten dan wel lagere opbrengstwaarde.
Overige voorraden
De voorraad onderhoudsmaterialen wordt gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere
opbrengstwaarde.

1.5

Vorderingen
Vorderingen worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde, welke in
een zakelijke transactie gelijk is aan de kostprijs. Na eerste verwerking vindt waardering plaats
tegen de geamortiseerde kostprijs onder aftrek van voorzieningen voor oninbaarheid.
Voor belastingvorderingen wordt verwezen naar de grondslagen zoals deze vermeld zijn in
paragraaf 1.3 Financiële vaste activa.

1.6

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit banktegoeden (rekening-courant en spaarrekeningen) en
deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden.

1.7

Eigen vermogen
De mutatie in het eigen vermogen bestaat uit de mutatie in de ongerealiseerde herwaardering
van het sociale en commerciële vastgoed in exploitatie welke gekwalificeerd zijn als
vastgoedbelegging en het resultaat na belastingen welke behaald is over het boekjaar.
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1.8

Voorzieningen
Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen
Verliezen als gevolg van onrendabele investeringen en herstructureringen inzake sociaal en
commercieel vastgoed in ontwikkeling worden op het moment dat sprake is van een feitelijke
verplichting

(intern

geformaliseerd

en

extern

gecommuniceerd)

als

bijzondere

waardeverandering in mindering gebracht op de reële waarde van het complex waartoe de
investeringen en herstructureringen gaan behoren. Indien en zover de verwachte verliezen de
reële waarde van het betreffende complex overtreffen wordt voor dit meerdere een
voorziening gevormd. De mutatie in de voorziening wordt in het resultaat verantwoord onder
de post “Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedbeleggingen”.

1.9

Langlopende schulden
Bij de eerste opname van langlopende schulden worden deze opgenomen tegen reële waarde
verminderd met de direct daaraan toe te rekenen transactiekosten.
De langlopende schulden worden na de eerste waardering gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs volgens de effectieve-rentemethode. Winst of verlies worden in de
winst-en-verliesrekening opgenomen zodra de verplichtingen niet langer op de balans worden
opgenomen, alsmede via het amortisatieproces.
Het kortlopende deel van de leningen van kredietinstellingen (in casu de aflossingsverplichting
van de komende 12 maanden) is als kortlopende schuld verantwoord.
Voor de waarderingsgrondslag inzake terugkoopverplichtingen uit hoofde van onroerende
zaken in exploitatie die in het kader van een regeling Verkoop onder Voorwaarden (VOV) door
WsA zijn overgedragen aan derden, wordt verwezen naar hoofdstuk 1.2 Vastgoedbeleggingen,
subonderdeel “Vastgoed verkocht onder voorwaarden”.

1.10 Kortlopende schulden
Bij de eerste opname van kortlopende schulden worden deze opgenomen tegen reële waarde
verminderd met de direct daaraan toe te rekenen transactiekosten.
De kortlopende schulden betreffen de schulden aan kredietinstellingen, de te betalen
belastingen en premies sociale verzekeringen, de schulden aan leveranciers, de nog te betalen
rente en de overige schulden. De kortlopende schulden worden na eerste verwerking
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

1.11 Reële waarde van financiële instrumenten
De reële waarde van de financiële instrumenten die op actieve markten worden verhandeld
per de verslagdatum, wordt bepaald op basis van genoteerde beurskoersen, zonder aftrek van
transactiekosten. Voor financiële instrumenten die niet op een actieve markt worden
verhandeld, wordt de reële waarde bepaald met passende waarderingsmethoden. Dergelijke
methoden zijn onder meer:
-

het gebruikmaken van recente markttransacties tussen onafhankelijke partijen;
het gebruikmaken van de actuele reële waarde van een ander instrument dat nagenoeg
hetzelfde is;
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-

analyse op basis van contant gemaakte kasstromen of andere waarderingsmodellen.

Een overzicht van de reële waarden van de financiële instrumenten wordt verschaft in de
toelichting op de financiële instrumenten.

1.12 Derivaten en hedge-accounting
In een contract besloten (‘embedded’) derivaten
Indien in enig contract zodanige bepalingen en afspraken zijn opgenomen die voldoen aan de
kenmerken van een derivaat (‘embedded derivaat’) stelt WsA vast of deze bepalingen en
afspraken van het contract afgescheiden dienen te worden. Afscheiding vindt plaats als:
-

er geen nauw verband bestaat tussen de economische kenmerken en risico’s van het in
het contract besloten derivaat en de economische kenmerken en risico’s van het
basiscontract èn

-

een afzonderlijk instrument met dezelfde voorwaarden als het in het contract besloten
derivaat zou voldoen aan de definitie van een derivaat èn

-

het samengestelde instrument niet tegen reële waarde wordt gewaardeerd met
verwerking van de reële waardeveranderingen in het resultaat.

Voor zover het afgescheiden derivaat niet kan worden aangewezen als onderdeel van een
hedge-relatie en hedge-accounting kan worden toegepast (zie hierna onder “Derivaten

aangehouden voor hedging doeleinden”) wordt het afgescheiden derivaat geclassificeerd als
“Overige derivaten”.
In enkele leningsovereenkomsten zijn bepalingen opgenomen waarbij de leningverstrekker het
recht heeft om op een tijdstip in de toekomst de rentevoet vast te stellen op een vast
rentepercentage of de op dat moment geldende marktrente. Geconcludeerd is dat dit recht
kwalificeert als een embedded derivaat (‘geschreven optie’) met eigen kenmerken die niet
voldoende aansluiten op de kenmerken van de leningovereenkomst en afgescheiden moet
worden. Dit betekent tevens dat het derivaat niet kwalificeert voor een hedge-relatie,
respectievelijk hedge-accounting; het derivaat wordt verwerkt als “overige derivaten”.
Overige derivaten
Overige derivaten zijn derivaten welke niet kwalificeren voor een hedge-relatie, respectievelijk
hedge–accounting. Omdat de onderliggende waarde geen beursgenoteerd aandeel is wordt het
derivaat gewaardeerd op kostprijs of lagere marktwaarde.
Van opgenomen leningen afgescheiden embedded derivaten worden op moment van eerste
verwerking van de lening de reële waarde van het embedded derivaat bepaald. De initieel
bepaalde reële waarde is de kostprijs voor de door WsA toegepaste waardering van embedded
derivaten tegen kostprijs of lagere marktwaarde.
De initiële waardering van de lening (zonder het embedded derivaat) wordt bepaald als het
verschil tussen de reële waarde van het gehele contract en de initiële reële waarde van het
embedded derivaat. Het verschil tussen het nominaal af te lossen leningbedrag en de reële
waarde van de lening wordt door middel van de effectieve rente geamortiseerd over de
looptijd van de lening;
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Op elke balansdatum wordt de reële waarde van het embedded derivaat opnieuw bepaald. Is
sprake van een waardedaling (in de zin van een toegenomen negatieve waarde) dan wordt
het waardeverschil ten laste van het resultaat verwerkt. Een afname van de waardedaling op
een later tijdstip wordt in dat betreffende boekjaar teruggenomen tot het bedrag van de
kostprijs van het embedded derivaat. De waarde van het derivaat wordt lineair geamortiseerd
over de looptijd van het derivaat.
Derivaten aangehouden voor hedging doeleinden
De rentevoet van lopende financieringen is variabel van aard en gebaseerd op 3-maands
Euribor. Wsa heeft 2 leningen met een embedded derivaat en 1 payer swap. Voor verdere
toelichting verwijzen wij naar de toelichting op de geconsolideerde balans, hoofdstuk
Financiële intstrumenten, paragrafen “Leningen met embedded derivaten” en “Derivaten”.
Voor deze derivaten past WsA kostprijshedge-accounting toe op basis van generieke
documentatie met vastlegging van:
-

de algemene hedge-strategie, hoe de hedge-relaties passen in de doelstellingen van
risicobeheer en de verwachting aangaande de effectiviteit van deze hedge-relaties;

-

de in het soort hedge-relatie betrokken hedge-instrumenten en afgedekte posities;

Op het moment van de eerste verantwoording worden deze derivaten gerubriceerd als
‘Derivaten met toepassing van kostprijshedge-accounting’.
De waardering en resultaatbepaling is als volgt:
-

Op moment van eerste waardering wordt de reële waarde van het derivaat bepaald;
over het algemeen is de uitkomst daarvan een nihil-waarde en wordt geen actief- of
passiefpost op de balans opgenomen;

-

De vervolgwaardering geschiedt tegen kostprijs of lagere marktwaarde waarbij een
lagere waarde in geval van een effectieve hedge relatie voor de waardering en
resultaatbepaling niet in aanmerking wordt genomen;

-

Op moment van eerste waardering alsmede tussentijds bij aanpassing van de
contractuele afspraken met betrekking tot het derivaat en/of het afgedekte renterisico
van de betreffende lening wordt bepaald of sprake is van ineffectiviteit. Daartoe wordt
beoordeeld of het referentiebedrag van het derivaat niet groter is dan de omvang van
de

lening

alsmede

dat

de

kritische

kenmerken

zoals

omvang,

looptijd,

renteherzieningsdata, momenten van betaling van rente en aflossing, basis voor de
rentevoet en dergelijke van het derivaat en het afgedekte renterisico aan elkaar gelijk
zijn;
-

Indien de kritische kenmerken niet aan elkaar gelijk zijn of zijn geweest, is dit een
indicatie dat de hedge relatie een ineffectief deel bevat die door middel van de dollar
offset methode wordt berekend;

-

Indien en voor zover de ineffectiviteit per balansdatum op cumulatieve basis in een
verlies resulteert, wordt de ineffectiviteit verwerkt in de winst-en-verliesrekening van
het betreffende boekjaar. Blijkt op een later moment dat het cumulatieve verlies wegens
ineffectiviteit is afgenomen dan wordt deze afname ten gunste van de winst-enverliesrekening gebracht.
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Kostprijshedge-accounting wordt beëindigd indien:
-

Het hedge-instrument afloopt, wordt verkocht, beëindigd of uitgeoefend. Het
cumulatieve gerealiseerde resultaat op het hedge-instrument dat nog niet in de winsten verliesrekening is verwerkt toen er sprake was van een effectieve hedge, wordt
afzonderlijk in de overlopende posten in de balans verwerkt tot de afgedekte transactie
plaatsvindt.

-

De hedge-relatie niet meer voldoet aan de criteria voor hedge accounting. Indien de
afgedekte positie een in de toekomst verwachte transactie betreft, vindt de verwerking
van de hedgeresultaten als volgt plaats:

-

Indien de verwachte transactie naar verwachting nog plaatsvindt, wordt hedgeaccounting vanaf dat moment stopgezet. Het hiermee samenhangende cumulatieve
resultaat op het hedge-instrument dat in de periode waarin de hedge effectief was
buiten de winst- en verliesrekening of off-balance was gehouden, blijft afhankelijk van
de situatie off-balance of op de balans.

-

Indien de verwachte transactie naar verwachting niet meer plaatsvindt wordt het
hiermee samenhangende cumulatieve resultaat op het hedge-instrument dat in de
periode waarin de hedge effectief buiten de winst- en verliesrekening of off-balance
was gehouden, naar de winst- en verliesrekening overgebracht.

2.

Resultaatbepaling

2.1

Algemeen
Baten worden toegerekend aan de verslagperiode van het jaar waarop ze betrekking hebben
voor zover deze gerealiseerd zijn. De kosten worden bepaald met inachtneming van de
hiervoor vermelde grondslagen voor waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop
ze betrekking hebben. (Voorzienbare) verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong
vinden voor het einde van het boekjaar worden in acht genomen als zij voor het opmaken van
de jaarrekening bekend zijn geworden en overigens wordt voldaan aan de voorwaarden voor
het opnemen van voorzieningen.

2.2 Bedrijfsopbrengsten
Onder de bedrijfsopbrengsten worden die omzetcategorieën opgenomen, welke kenmerkend
zijn voor het bedrijfstype van woningcorporaties. Dit betreft voornamelijk de opbrengst
respectievelijk uit de verhuur van woningen, verkoop van woningen uit het eigen bezit en
leveringen van aanvullende diensten jegens huurders.

Huuropbrengsten
Opbrengsten uit de levering van (huur)diensten worden verantwoord naar rato van de
geleverde prestaties. De huuropbrengsten zijn het resultaat van het gevoerde huurprijsbeleid
van WsA, rekening houdend met de door het Rijk bepaalde kaders (zoals maximale
huurverhoging, maximaal redelijke huur en maximale huursomstijging) en onder aftrek van
huurderving wegens leegstand en oninbaarheid.
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Opbrengsten servicecontracten
Dit betreft de vergoedingen die de huurders bovenop de netto huur verschuldigd zijn voor
leveringen en diensten, zoals energielevering, schoonmaakkosten, enzovoorts. De vergoeding
is gebaseerd op geraamde kosten. Jaarlijks vindt op basis van werkelijke kosten afrekening of
verrekening plaats. De kosten van leveringen en diensten worden verantwoord onder de
“Lasten servicecontracten”.

Resultaat verkoop vastgoedportefeuille
De verkoop van woningen uit ons eigen bezit is een regulier onderdeel van de
bedrijfsactiviteiten en wordt daarom als onderdeel van de omzet verantwoord.
Opbrengst uit verkoop van vastgoed wordt in de winst- en verliesrekening verwerkt als alle
belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico’s met betrekking
tot de activa zijn overgedragen aan de koper, het bedrag van de opbrengst op betrouwbare
wijze kan worden bepaald en ontvangst van de opbrengst waarschijnlijk is.
Op basis van deze criteria wordt onder deze post de verkoopopbrengst van huurwoningen
(sociaal vastgoed gekwalificeerd als vastgoedbelegging en commercieel vastgoed in
exploitatie) onder aftrek van verkoopkosten en de boekwaarde verantwoord. De boekwaarde
is op basis van de reële waarde (geschatte marktwaarde).
Winsten worden verantwoord op het moment van levering (passeren transportakte). Op het
moment van levering zijn de risico’s en voordelen overgedragen op de koper(s). Vanaf dat
moment wordt het resultaat op de verkoop van het vastgoed verantwoord.
Woningen verkocht onder voorwaarden worden niet in het resultaat verantwoord in het geval
de belangrijkste economische voor- en nadelen niet zijn overgedragen aan de koper. Dergelijke
transacties worden verantwoord als financieringstransactie. Verwezen wordt naar de post
“Vastgoed verkocht onder voorwaarden” in de grondslagen van balanswaardering.

Overige bedrijfsopbrengsten
Hieronder vallen onder andere aan derden doorberekende kosten voor overige dienstverlening
inzake administratieve dienstverlening en beheeractiviteiten en eventuele bijdragen van
gemeente(n).

2.3

Bedrijfslasten
Afschrijvingen op materiële vaste activa
De afschrijvingen op onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie worden
gebaseerd op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Afschrijvingen vinden plaats volgens de
lineaire methode op basis van de geschatte economische levensduur.
Met een mogelijke restwaarde van de opstallen wordt geen rekening gehouden, behalve bij
bedrijfsauto’s die tot het bezit van de woningcorporatie behoren.

Bijzondere waardevermindering van vlottende activa
Hieronder wordt de afwaardering van vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop
opgenomen.
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Pensioenlasten
De pensioenpremies worden als last in de winst- en verliesrekening verantwoord zodra zij
verschuldigd zijn. Te betalen premie dan wel vooruitbetaalde premie per jaareinde wordt als
overlopend passief respectievelijk overlopend actief verantwoord.

Onderhoudslasten
Onder deze post worden de kosten van door derden verrichte werkzaamheden verantwoord,
voor zover de werkzaamheden in de verslagperiode hebben plaatsgevonden.

Leefbaarheid woonomgeving
Onder deze post zijn leefbaarheidsuitgaven inzake sociale en fysieke activiteiten opgenomen
die zich in de verslagperiode hebben voorgedaan. De uitgaven voor sociale activiteiten
omvatten de kosten voor het bestrijden van woonoverlast en de kosten voor zorgbemiddeling.
De uitgaven voor fysieke activiteiten omvat onder andere het in stand houden en waar
mogelijk verbeteren van de woonomgeving en de leefbaarheid. Te denken valt aan onderhoud
van groenvoorzieningen, schoonhouden van trappenhuizen, vervangen van teerhoudend asfalt
van achterpaden door herbestrating met klinkers en aanleg van extra parkeerplaatsen rondom
wooncomplexen.

Overige bedrijfslasten
Hieronder worden de overige kosten verantwoord die zijn gemaakt in het kader van de
gewone bedrijfsvoering zoals huisvestingskosten, bestuurskosten, algemene kosten, overige
personeelskosten, belastingen, verzekeringen, levering goederen en diensten.

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedbeleggingen
Hieronder wordt de positieve en negatieve veranderingen in de reële waarde verantwoord
inzake respectievelijk het sociaal vastgoed gekwalificeerd als vastgoedbelegging in
ontwikkeling en exploitatie, het commercieel vastgoed in ontwikkeling en exploitatie, de
woningen

verkocht

onder

voorwaarden

(en

de

daarmee

samenhangende

terugkoopverplichting) en de teruggekochte woningen die eerder verkocht zijn onder
voorwaarden en weer ingezet zijn als huurwoning. De jaarlijkse waardeveranderingen van de
vastgoedbeleggingen worden voor het ongerealiseerde deel bij het eigen vermogen toegelicht.

2.4 Financiële baten en lasten
Resultaat uit Joint venture
Het aandeel in resultaat uit Joint venture gewaardeerd op nettovermogenswaarde is het
resultaat van de Joint venture bepaald op de waarderingsgrondslagen van WsA. Voor verdere
uitleg verwijzen wij naar hoofdstuk 1.3 Financiële vaste activa, onder “Joint venture Molenbrink
B.V.”.

Waardeveranderingen van financiële vaste activa (FVA)
Deze waardeveranderingen zien toe op de derivaten zoals toegelicht in hoofdstuk 1.12 e.v..
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Opbrengst vorderingen behorend tot de FVA, rentebaten en rentelasten
De opbrengst uit vorderingen behorend tot de FVA en de rentebaten worden tijdsevenredig in
de winst- en verliesrekening verwerkt rekening houdend met de effectieve rentevoet van de
desbetreffende actiefpost, indien hun bedrag bepaalbaar is en hun ontvangst waarschijnlijk.
Rentelasten worden toegerekend aan de opeenvolgende verslagperioden naar rato van de
resterende hoofdsom. (Dis)agio en aflossingspremies worden als rentelast aan de
opeenvolgende verslagperioden toegerekend zodanig dat tezamen met de over de lening
verschuldigde rentevergoeding de effectieve rente in de winst- en verliesrekening wordt
verwerkt en in de balans de amortisatiewaarde van de schuld. Periodieke rentelasten en
soortgelijke lasten komen ten laste van het jaar waarover zij verschuldigd worden.
De overige financiële baten en lasten worden in de winst- en verkiesrekening verwerkt indien
hun bedrag bepaalbaar is en hun ontvangst waarschijnlijk.

2.5

Belastingen
De belasting over het resultaat wordt berekend op basis van het in de winst- en
verliesrekening verantwoorde resultaat, rekening houdend met fiscaal vrijgestelde posten en
geheel of gedeeltelijk niet-aftrekbare kosten.
Tevens wordt rekening gehouden met de wijzigingen in de latente belastingvorderingen en –
schulden uit hoofde van respectievelijk wijzigingen in het belastingtarief, herbeoordeling van
de mogelijkheid tot realisatie van latente belastingvorderingen of een wijziging van de
verwachte realisatie van een actief- of passiefpost.
De aldus bepaalde belastingpost wordt in de winst- en verliesrekening opgenomen, behoudens
voor zover deze betrekking heeft op posten die rechtstreeks in het eigen vermogen worden
opgenomen, in welk geval de belasting in het eigen vermogen wordt verwerkt. Zie voor
verdere informatie paragraaf 1.3 Financiële vaste activa, onderdeel “Belastingen”.

3.

Grondslagen voor geconsolideerd kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Geldmiddelen in het
kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen.
Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen
zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Eventueel betaalde
dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten.
De verkrijgingsprijs van de verworven groepsmaatschappij en de verkoopprijs van de
verkochte groepsmaatschappij zijn opgenomen onder de kasstroom uit investeringsactiviteiten,
voor zover betaling in geld heeft plaatsgevonden. De in deze groepsmaatschappijen aanwezige
geldmiddelen zijn op de aankoopprijs respectievelijk de verkoopprijs in aftrek gebracht.
Transacties waarbij geen ruil van kasmiddelen plaatsvindt zijn niet in het kasstroomoverzicht
opgenomen.
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Toelichting op de geconsolideerde balans
(bedragen x € 1.000)

Activa
Vaste activa
Materiële vaste activa
1.

Onroerende en roerende zaken ten dienste van exploitatie

Het verloop van deze post is als volgt:
2015
Stand 1 januari:
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde
Mutaties:
Afschrijvingen
Totaal van de mutaties
Stand 31 december:
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde

2014
508
-482
26

508
-434
74

-21
-21

-48
-48

508
-503
5

508
-482
26

Afschrijvingen
De afschrijvingen op de onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie zijn bepaald volgens de lineaire methode op basis van de volgende
verwachte gebruiksduur:
Automatisering
5 jaar
Bedrijfsauto's
10 jaar
Inventaris
5 en 10 jaar

Vastgoedbeleggingen
Deze post is als volgt samengesteld:
31.12.2015
-

Sociaal vastgoed in exploitatie gekwalificeerd als vastgoedbelegging
Commercieel vastgoed in exploitatie
Vastgoed verkocht onder voorwaarden
Sociaal vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie

63.134
2.383
29.292
198
0
95.007

Commercieel vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
Totaal

Sociaal vastgoed in exploitatie

31.12.2014
62.155
2.655
30.244
198
0
95.252

Commercieel vastgoed in exploitatie

gekwalificeerd als vastgoedbelegging

Stand per 1 januari
Boekwaarde

2015

2014

62.155

Stelselwijziging
Boekwaarde na stelselwijzing

Mutaties:
Opleveringen
Aankopen en verbeteringen
Desinvesteringen
Herclassificatie
Aanpassingen reële waarde
Overige mutaties
Totaal van de mutaties

Boekwaarde 31 december

2015
49.557

2014
2.655

7.006

3.509
-2.215

62.155

56.563

2.655

182
-1.201
-226
2.224

6.995
30
-3.597
-130
2.294

979

5.592

-272

1.361

63.134

62.155

2.383

2.655

16
-250
226
-39
-225

1.294

1.335
70
-220
130
46
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Stand per 1 januari
Boekwaarde

Vastgoed verkocht onder

Sociaal vastgoed in ontwikkeling

Commercieel vastgoed in ontwikkeling

voorwaarden

bestemd voor eigen exploitatie

bestemd voor eigen exploitatie

2015

2014

30.244

Foutherstel

2015
27.132

2014
198

2015

2014

12.440

-277

Stelselwijziging
Boekwaarde na stelselwijzing

Mutaties:
(Nagekomen) uitgaven nieuwbouw
Aankopen en verbeteringen
Desinvesteringen
Aanpassingen reële waarde
Overboeking naar andere categorie vastgoed in exploitatie
Overige mutaties
Totaal van de mutaties

Boekwaarde 31 december

0
29.967

27.132

667
-1.241
-101

4.376
-451
-813

-12.223
198

0

217

0

0

7.447

3.464

-6.995
-471

-1.335
-2.129

-675

3.112

0

-19

0

0

29.292

30.244

198

198

0

0

Voor een toelichting op het foutenherstel wordt verwezen naar de algemene toelichting onder de paragraaf fouten.

2/3

Sociaal vastgoed in exploitatie gekwalificeerd als vastgoedbelegging en commercieel vastgoed
in exploitatie

Uitgangspunten reële waarde:
Aangezien de waardering van het commercieel vastgoed niet kan worden afgeleid van courante/recente prijzen
op de vastgoedmarkt, is de reële waarde benaderd door de contante waarde van de geschatte toekomstige
kasstromen te bepalen (Discounted Cash Flow methode). De toekomstige kasstromen worden bepaald aan de
hand van een doorexploitatie- en een uitpondscenario. De reële waarde als waarderingsgrondslag in de
jaarrekening wordt bepaald als de meest waarschijnlijke prijs, die redelijkerwijs op de markt te krijgen is,
berekend op basis van beide scenario's.
De contante waarde van de toekomstige kasstromen wordt derhalve berekend op basis van marktconforme
uitgangspunten. Verder wordt rekening gehouden met bestaande juridische en feitelijke verplichtingen,
verbonden aan het vastgoed waaronder de huidige huurcontracten. Bij het doorexploitatiescenario is de
veronderstelling dat het volledige complex in exploitatie blijft gedurende de DCF-periode. Bij het uitpondscenario
is de veronderstelling dat na mutatie tot verkoop van individuele woningen tegen leegwaarde wordt
overgegaan. De berekening wordt uitgevoerd over een DCF-periode van 15 jaar, met gebruikmaking van een
gemiddelde mutatiegraad, een indexeringsvoet en een disconteringsvoet (zie onderstaande tabel). Daarnaast
wordt de eindwaarde ultimo 15e jaar bepaald door de huuropbrengst van het 15e jaar te delen door de exit yield
(rendementseis). De door de groep gehanteerde exit yield ligt tussen 6% en 7% en is afhankelijk van de
veroudering van het actief uit hoofde van locatie, economisch/markttechnisch en bouwtechnisch oogpunt.
De parameters zijn bepaald door een onafhankelijke en ter zake deskundige externe taxateur.
2015
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2014

Prijsinflatie
Looninflatie
Bouwkostenstijging

0,50%
1,40%
1,40%

1,00%
2,01%
2,89%

Gem. Disconteringsvoet:
* IRS
* Risico-opslag
Mutatiegraad
Onderhoudsnorm (EGW) per vhe
Beheernorm per vhe

1,76%
5,74%
5,92%
1.012
673

1,76%
6,27%
5,90%
1.022
555

2015

Schattingen
Gelet op de huidige marktomstandigheden kunnen toekomstige marktontwikkelingen waarop zowel door interne
als door externe taxateurs gehanteerde aannames en schattingen ter bepaling van de reële waarde van het
commercieel vastgoed zijn gebaseerd, ten opzichte van de werkelijk te verwachten marktontwikkelingen van
significante invloed zijn op de uitkomsten van de huidige waardering in de jaarrekening.
Om inzicht te geven in de effecten van redelijkerwijs mogelijke wijzigingen in belangrijke parameters op de
reële waarde, is ten aanzien van het sociaal en commercieel vastgoed gewaardeerd volgens de DCF-methode,
de volgende gevoeligheidsanalyse opgenomen:
Parameters

Inflatie
Huurverhoging boven inflatie
Disconteringsvoet
Exit yield
Leegwaarde ontwikkeling
Mutatiegraad 2)
Beheerkosten

Gehanteerd in

Stel mogelijke

reële waarde

afwijking

2,00% (jaar 2 ev)
1,00% (1 jaar)
7,48%
6,40%
2,00% in jaar 1-3
6,96% / 6,30%
€ 385,- per vhe

- 0,25%
Gehele looptijd
+ 0,50%
+ 0,60%
- 2,50% in jaar 1-3
- 1,0%
+ € 100,-

Effect op reële waarde 1)
x € 1.000.000 In % van de reële
waarde
-0,50
-0,80%
2,40
3,90%
-1,90
-3,20%
-0,90
-1,60%
-1,90
-3,20%
-2,90
-4,80%
-0,40
-0,70%

1) het effect op de reële waarde is berekend per afzonderlijke afwijking (overige parameters blijven gelijk) van de in de reële
waarde gehanteerde waarde.
2) de percentages genoemd bij mutatiegraad onder "gehanteerd in reële waarden" zijn respectievelijk voor de mutatiegraad
doorexploiteren en de mutatiegraad uitponden.

Zekerheden en beperkingen
Als zekerheid voor de aflossing van de schulden aan kredietinstellingen is aan het WSW een volmacht vertrekt
waarmee een (eerste) recht van hypotheek kan worden gevestigd op alle onroerende zaken die als DAEB
aangemerkt worden. Daarnaast is aan Gemeente Utrechtse Heuvelrug een recht van eerste hypotheek
toegezegd op het commerciële deel (aangemerkt als niet-DAEB) van Allemanswaard.

Bedrijfswaarde-informatie
De bedrijfswaarde, indien de onroerende zaken in exploitatie gewaardeerd worden op deze grondslag, bedraagt:
31.12.2015
-

Commercieel vastgoed, indien gekwalificeerd als bedrijfsmiddel
Sociaal vastgoed, indien gekwalificeerd als bedrijfsmiddel
Foutherstel

31.12.2014

1.931
27.664
0

4.558
40.338
-1.565

27.664

38.773

29.595

43.331

Voor een toelichting op het foutherstel wordt verwezen naar de grondslagen, hoofdstuk 1 Algemeen, paragraaf ‘Foutenherstel’.

Bedrijfswaarde jaarrekening 2015 versus bedrijfswaarde dVI 2015
Bedrijfswaarde
Excl. verhuurderheffing, saneringssteun en heffing AW
Verhuurderheffing
Saneringssteun
Bijdrageheffing AW
Totale bedrijfswaarde

Jaarrekening
37.596.307
-9.931.896
0
0
27.664.411

dVI
37.596.307
-9.043.063
-136.176
-77.364
28.339.704

Aanvullende informatie

Verzekering
De onroerende zaken en roerende zaken in exploitatie zijn per 31 december 2015 voor € 60,2 miljoen verzekerd
tegen het risico van brand- en stormschade.

WOZ-waarde
De waarde in het economisch verkeer volgens de onroerend zaak belasting 2015 bedroeg circa € 109 miljoen
(prijspeil 1-1-2014).
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4

Vastgoed verkocht onder voorwaarden

In de post Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden zijn in totaal 209 woningen opgenomen (2014: 216) .
Hiervan zijn 209 woningen verkocht met een terugkoopplicht en geen woningen met een terugkooprecht.
Gebruik wordt gemaakt van contractvormen die de goedkeuring van de Minister hebben. Het grootste deel van
de contracten is gebaseerd op het "Verkoop Onder Voorwaarden"-principe waarbij sprake is van verleende
kortingen op de marktwaarde tussen 10% en 33%, gemiddeld over de gehele VOV-portefeuille is de korting
24,3%.
Bij terugkoop geldt dat het verschil in marktwaarde op het moment van uitgifte van de VOV-woning en het
moment van terugkoop wordt gedeeld met de eigenaar voor 1,5 maal het kortingspercentage. Gemiddeld over
de gehele VOV-portefeuille is de winst/verlies deling 49%. Dit betekent dat WBVA gemiddeld 48,7% van de
winst of het verlies neemt bij terugkoop. Zie ook de toelichting bij Langlopende schulden.
Gedurende 2015 zijn 4 woningen (2014: 33 woningen) onder een VOV-regeling aan derden overgedragen.

5
Sociaal vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
Eindseweg
Dit betreft een grondpositie in Overberg. In dit plan was voorzien in 13 sociale woningen. Nu, na de fusie, wordt
dit plan opnieuw beoordeeld. De 13 sociale kavels zijn gewaardeerd tegen een kavelprijs van € 15.000 per
woning, in totaal € 195.000.

Herontwikkeling apotheek
De huidige apotheek aan de Koningin Wilhelminaweg verhuist in 2016 naar Allemanswaard. Daarna zal de
huidige apotheek verbouwd worden tot woningen. Deze zullen net als de bovenliggende 3 woningen verhuurd
worden ten behoeve van begeleid wonen.
De uitgaven van de lopende projecten zijn hieronder gespecificeerd. De afwaardering betreft het salderen van de
uitgaven met de eerder opgenomen voorziening voor onrendabele toppen per project. Wat overblijft is
geactiveerd.
Uitgaven
Project Eindseweg
Project Herontwikkeling apotheek

Afwaardering
(cumulatief)
195
3
198

Totaal

Investeringen
0
0
0

195
3
198

31.12.2015
13
138
0
19

31.12.2014
18
134
0
21

6 t/m 8 Financiële vaste activa
Deze post is als volgt samengesteld:
1.
2.
3.
4.

Joint venture
Vorderingen op maatschappijen waarin wordt deelgenomen
Latente belastingvordering
Te vorderen BWS subsidies

Totaal

170

173

Het verloop van deze post is als volgt:

1. Joint venture
Omschrijving Joint venture

Boekwaarde

Aan-/

Resultaat

Waarde-

Boekwaarde

1-1-2015

Verkopen

deelneming

wijzigingen

31-12-2015

Molenbrink BV

0

0

-5

0

-5

Herclassificatie

18

0

0

0

18

Totaal

18

0

-5

0

13

Boekwaarde

Nieuwe

Aflossingen

Waarde-

Boekwaarde

1-1-2015

leningen

wijzigingen

31-12-2015

2. Vorderingen op maatschappijen waarin wordt deelgenomen
Omschrijving Joint venture

88

Molenbrink B.V.

0

4

0

0

4

Herclassificatie

134

0

0

0

134

Totaal

134

4

0

0

138

2015

De nieuwe lening betreft de, niet betaalde, rentevergoeding van 3% over de hoofdsom.
Voor een toelichting op de herclassificaties wordt verwezen naar de grondslagen, hoofdstuk 1 Algemeen, paragraaf
“Herclassificaties”.

3. Latente belastingvordering
Bij een aantal jaarrekeningposten is sprake van tijdelijke verschillen tussen de waardering van activa en passiva
volgens jaarrekeninggrondslagen en fiscale grondslagen. Verder is sprake van fiscaal compensabele verliezen.
De hieruit voortvloeiende latente belastingvorderingen worden hierna toegelicht:
a

Sociaal vastgoed gekwalificeerd als vastgoedbelegging en commercieel vastgoed in exploitatie met
nieuwbouw en verbetering Voor dit bezit is het uitgangspunt blijvend verhuren (waarna sloop). De hogere
commerciële waardering dan fiscaal leidt in eerste instantie tot een passieve belastinglatentie, welke niet
is gevormd aangezien deze na verloop van tijd omslaat in een actieve latentie. De actieve latentie
ontstaat omdat alleen over de commerciële boekwaarde wordt afgeschreven. De fiscale boekwaarde ligt
onder de afschrijfbare (WOZ) bodemwaarde en wordt pas fiscaal afgewikkeld nadat in de toekomst eerst
bij sloop de bouwbestemming op de grond zou komen te vervallen. Gezien de lange looptijd van het
actief en de onzekerheid dat bij sloop in de toekomst de bouwbestemming vervalt, tendeert de actieve
belastinglatentie over het verschil tussen de (geherwaardeerde) boekwaarde in de jaarrekening en de
fiscale boekwaarde contant gemaakt naar nihil.

b

Verkoop woningen onder VOV
Hierbij is sprake van een waarderingsverschil tussen de commerciële en fiscale boekwaarde. Een gedeelte
van de fiscale boekwaarde wordt afgewikkeld en een gedeelte van de boekwaarde in de vorm van een
winstrecht wikkelt pas na terugkoop af. Voor dit tijdelijk verschil is sprake van een actieve
belastinglatentie. Aangezien het moment van terugkoop en daarmee het moment van afwikkeling van de
latentie op voorhand niet vast staat en een lange termijn kan zijn, is een betrouwbare schatting van deze
latentie niet mogelijk en op nihil gewaardeerd.

c

Fiscaal verrekenbare verliezen
Er wordt een latente belastingvordering uit hoofde van fiscaal compensabele verliezen gevormd voor
zover er voldoende sterke aanwijzingen zijn dat er in de toekomst voldoende fiscale winst beschikbaar zal
zijn ter realisatie van de latente vordering. Ultimo 2013 resteert voor WsA een verrekenbaar verlies van
€ 4.067.716 . Dit verlies is als volgt te specificeren:

Aangifte 2008
Aangifte 2009
Aangifte 2010
Aangifte 2011
Aangifte 2012
Aangifte 2013

-743
-3.130
-313
-516
242
393
-4.067

De aangiften vennootschapsbelasting 2014 en 2015 zijn nog niet ingediend en moeten definitief ingediend
worden vóór 1 september 2016. De verwachting is dat ook na het indienen van deze aangiften een
verrekenbaar verlies ultimo 2015 resteert. Aangezien WsA als gevolg van de juridische fusie ophoudt te
bestaan, is het zeer onzeker of dit verlies nog binnen de wettelijke verrekeningstermijn tot verrekening
komt. Daarom is in de jaarrekening bij de bepaling van de belastinglatentie het openstaande verrekenbare
verlies niet gewaardeerd.
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4. Te vorderen BWS subsidies
Saldo per 1 januari
Mutaties in het boekjaar:
Bij: nieuw ontstane subsidies
Af: ontvangen subsidie gedurende boekjaar

Saldo per 31 december met een restant looptijd van 2 jaar

31.12.2015
21

31.12.2014
30

0
-2
-2

0
-9
-9

19

21

Vlottende activa
9 t/m 11 Voorraden
Deze post is als volgt samengesteld:
a.
Vastgoed bestemd voor verkopen
b.
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop
c
Overige voorraden
Totaal
b.

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop
Deze post bestaat uit:
Grondposities
Totaal

31.12.2015
1.101
565
1
1.667

31.12.2015
565
565

31.12.2014
295
999
24
1.318

31.12.2014
999
999

Onder “Vastgoed bestemd voor verkopen” zijn de 6 teruggekochte VOV woningen opgenomen voor een bedrag
van € 876.000. Deze 6 woningen zullen in de vrije verkoop worden verkocht. Daarnaast is ook een bedrijfspand
dat te koop staat voor een bedrag van € 225.000 onder de voorraad opgenomen.
Onder “Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop” zijn grond- en ontwikkelposities opgenomen waarvan
besloten is tot afstoting. Deze grondposities dienen nog wel bouwrijp te worden gemaakt. Dit betreft de vrije
sector kavels aan de Eindseweg in Overberg.

12 t/m 14 Vorderingen
Deze post is als volgt samengesteld:
1.
2.
3.

Huurdebiteuren
Overige vorderingen
Overlopende activa

Af: voorziening wegens dubieusheid overige vorderingen
Totaal

31.12.2015
67
42
891

31.12.2014
72
558
390

1.000

1.020

0

0

1.000

1.020

1. Huurdebiteuren
De huurachterstanden kunnen als volgt naar tijdsduur en aantal huurders worden gespecificeerd:
Periode
tot 1 maand
1 tot 2 maanden
2 tot 3 maanden
3 of meer maanden
Sub totaal
Af: voorziening wegens dubieusheid huurdebiteuren
Totaal

aantal huurders bedrag
31.12.2015
31.12.2014
30
36
6
5
3
5
4
53
43
99
32
43
67

De huurachterstanden bedragen ultimo boekjaar 1,53% van de bruto huren en vergoedingen (2014: 1,85%).

2. Overige vorderingen
Debiteuren koopwoningen
Overige debiteuren
Af: voorziening dubieuze debiteuren

90

31.12.2015

31.12.2014

0
79
-37

534
61
-37

42

558

2015

3. Overlopende activa
Deze post is als volgt samengesteld:
-

Vooruitbetaalde kosten
Vooruitbetaalde rente
Nog te declaren vergoeding voor aanleg openbaar gebied Allemanswaard
Af te rekenen service kosten
Overige

Totaal

15

31.12.2015

31.12.2014

68
277
454
8
84

38
277
0
0
75

891

390

Liquide middelen

Deze post is als volgt samengesteld:
a. Rekening-courant saldi (direct opvraagbaar):
ING
BNG
ABN AMRO
Rabobank
Totaal

31.12.2015

31.12.2014

1
749
101
905

507
1.262
4
1.605

1.756

3.378

Passiva
16

Eigen vermogen

Deze post is als volgt samengesteld:
1.

Overige reserves

Totaal

31.12.2015

31.12.2014

17.912

16.207

17.912

16.207

Deze post is als volgt samengesteld:
a. Algemene bedrijfsreserve
Stand per 1 januari volgens jaarrekening 2014 respectievelijk 2013
Bij: cumulatief effect 1 januari 2014 respectievelijk 2013 wegens stelselwijzing
Stand per 1 januari op basis van nieuwe grondslagen
Herclassificatie Deelneming Molenbrink BV
Foutherstel VOV waardering
Stand per 1 januari na foutherstel

31.12.2015

31.12.2014

-3.679
19.886
16.207

32.603
-9.936
22.667

21
-116
16.112

22.667

Resultaat 2014 volgens jaarrekening 2014
Aanpassing resultaat 2014 voor vergelijkingsdoeleinden
Aangepast resultaat 2014 op basis van nieuwe grondslagen

-27.857
21.397
-6.460

Resultaat 2015
Resultaat van het jaar

1.800
1.800

-6.460

Stand per 31 december op basis van nieuwe grondslagen

17.912

16.207

Voor een toelichting op het foutenherstel en de herclassificatie wordt verwezen naar de grondslagen, hoofdstuk
1 Algemeen, paragraaf “Foutenherstel” en “Herclassificaties.
Voor een toelichting op het cumulatief effect van de stelselwijziging verwijzen wij naar hoofdstuk 1 Algemeen,
paragraaf “Stelselwijziging”. Het cumulatief effect op 1 januari 2014 ad € -9.936.000 bestaat uit € -1.511.000
resultaatcorrecties en € -8.425.000 aan rechtstreeks in het eigen vermogen geboekte mutaties. Deze mutaties
zien toe op enerzijds de stelselwijziging inzake de derivaten (€ 3.983.000) en anderzijds op de stelselwijziging
inzake de marktwaardering (€ 5.953.000). Ultimo 2015 is in totaal € 34.492.000 aan ongerealiseerde
herwaarderingen in de overige reserves begrepen (2014: € 32.653.000) uit hoofde van de waardering van het
vastgoed in exploitatie tegen marktwaarde in verhuurde staat. De realisatie van deze ongerealiseerde
herwaardering is sterk afhankelijk van het te voeren beleid. De mogelijkheden om vrijelijk door complexgewijze
verkoop of huurstijgingen de marktwaarde in verhuurde staat van het sociaal bezit in exploitatie aangemerkt als
vastgoedbelegging te realiseren worden meer en meer beperkt door wettelijke maatregelen en
maatschappelijke ontwikkelingen zoals demografie en ontwikkelingbehoefte aan sociale huurwoningen.
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Het bestuur heeft een inschatting gemaakt van dat gedeelte van de ongerealiseerde herwaarderingsreserve dat
bij ongewijzigd beleid niet of eerst op zeer lange termijn realiseerbaar is. Deze schatting ligt in lijn met het
verschil tussen de bedrijfswaarde van het sociaal bezit aangemerkt als vastgoed-belegging (behoudend
ingeschat) en de marktwaarde in verhuurde staat van dit bezit en beweegt zich in een bandbreedte van
€ 27.000.000 en € 63.000.000.
(in duizenden euro's)
Ongerealiseerde waardestijging sociaal vastgoed in exploitatie
Ongerealiseerde waardestijging commercieel vastgoed in exploitatie

31.12.2015

31.12.2014

33.875
617

32.188
465

34.492

32.653

De ongerealiseerde waardestijging sociaal vastgoed in exploitatie betreft het positief verschil tussen de
boekwaarde op basis van de bedrijfswaarde en de boekwaarde op basis van de historische kosten ultimo
boekjaar. De ongerealiseerde waardestijging commercieel vastgoed in exploitatie betreft het positief verschil
tussen de boekwaarde voor en na de herwaardering zijnde de boekwaarde op basis van de historische kosten en
de reële waarde ultimo boekjaar.
Voorzieningen
Deze post is als volgt samengesteld:
-

31.12.2015

31.12.2014

Voorziening onrendabele investeringen

0

0

Totaal

0

0

Het verloop van de voorziening onrendabele investeringen is als volgt:
Sociaal vastgoed in ontwikkeling

Stand per 1 januari
Stelselwijziging
Stand na stelselwijziging

0
0

0
443
443

Toevoegingen
Onttrekking
Vrijval

0
0
0

0
-443
0

Stand per 31 december

0

0

De voorziening onrendabele investeringen heeft betrekking op het project Allemanswaard.
Commercieel vastgoed in
Stand per 1 januari
Stelselwijziging
Stand na stelselwijziging

0
0

0
1.107
1.107

Toevoegingen
Onttrekking
Vrijval

0
0
0

0
-1.107
0

Stand per 31 december

0

0

De voorziening onrendabele investeringen heeft betrekking op het project Allemanswaard.
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Langlopende schulden

Deze post is als volgt samengesteld:

31.12.2015
Effectieve rente
in %

1.

Leningen kredietinstellingen

3,27

Totaal

> 5 jaar

>= 1 jaar

Totaal

35.175

906

36.081

35.175

906

36.081

31.12.2014
Effectieve rente
in %
1.

Leningen kredietinstellingen

3,28

Totaal

> 5 jaar

>= 1 jaar

Totaal

37.022

6.236

43.258

37.022

6.236

43.258

31.12.2015

31.12.2014

Het verloop van deze post is als volgt:

Stand per 1 januari
Schuldrestant
Vooruitontvangen premies embedded derivaten

Stelselwijziging embedded derivaten
Mutatie vooruitontvangen premies embedded derivaten
Nieuwe leningen
Aflossingen
Herrubricering naar kortlopende schulden
Schuldrestant
Vooruitontvangen premies embedded derivaten
Stand per 31 december

43.258
-256
43.002

40.580
0
40.580

0
25
0
0
-7.177

-278
22
4.500
-650
-1.172

36.081
-231
35.850

43.258
-256
43.002

De herrubricering naar kortlopende schulden is als volgt samengesteld:
31.12.2015
Reguliere aflossing
Extra aflossing bij renteconversie

Langlopende

schulden

31.12.2014

5.677
1.500
7.177

met

een

resterende

looptijd

van

minder

dan

één

jaar,

1.172
0
1.172

waaronder

de

aflossingsverplichtingen voor komend jaar, zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.

Reële waarde
Voor vastrentende langlopende leningen loopt WsA het risico dat de reële waarde van de leningen zal dalen
respectievelijk stijgen als gevolg van veranderingen in de marktrente (i.c. reële waarderisico).
Voor deze schulden worden geen financiële derivaten uit hoofde van veranderingen in de marktrente afgesloten.
De reële waarde van de in de balans opgenomen financiële instrumenten van Woningstichting Amerongen luidt als volgt:
Boekwaarde
31.12.2014
31.12.2015
-

Langlopende schulden (excl. derivaten, inclusief kortlopend af te lossen deel)

Duration in jaren

43.258

44.430

Reële waarde
31.12.2014
31.12.2015
61.404

64.080
12,79

De reële waarde van de langlopende schulden is geschat aan de hand van de contante waarde van de
toekomstige kasstromen tegen de geldende marktrente, waarbij rekening is gehouden met de eigenschappen
van de leningen(looptijd, renteconversiemoment, hoogte resterende hoofdsom). Bij de reële waarde is geen
rekening gehouden met een kredietopslag.
De reële waarde van de overige financiële instrumenten (zoals debiteuren, crediteuren) benaderen gezien de
korte looptijd de boekwaarde. Om die reden is hier niets omtrent de overige financiële instrumenten
opgenomen.
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Zekerheden
Van de leningen is een totaalbedrag van € 29,2 miljoen opgenomen waarvoor WSW borging is verkregen.
Daarnaast is van Gemeente Utrechtse Heuvelrug borging verkregen voor een lening van € 6,9 miljoen. Als
zekerheid voor de aflossing van de schulden aan kredietinstellingen is aan het WSW een volmacht vertrekt
waarmee een recht van eerste hypotheek kan worden gevestigd op alle onroerende zaken die als DAEB
aangemerkt worden. Daarnaast is aan Gemeente Utrechtse Heuvelrug een eerste recht van hypotheek
toegezegd op het commerciële deel (aangemerkt als niet-DAEB) van Allemanswaard.
Volmacht WSW
Als gevolg van een wijziging in het reglement van deelneming, worden alle corporaties die deelnemer zijn van
WSW geacht een volmacht te verstrekken, waarmee het WSW onder bijzondere omstandigheden de volledige
hypothecaire rechten op het DAEB bezit van WBV Amerongen kan vestigen, dat via de DVI is ingebracht bij WSW
als onderpand. WsA heeft deze volmacht per 10 april 2014 feitelijk verstrekt.
Leningen met embedded derivaten
Voor een toelichting op de leningen met embedded derivaten wordt verwezen naar de aparte paragraaf
‘Financiële instrumenten” die volgt na de toelichting op de kortlopende schulden.

18

Verplichtingen uit hoofde van verkopen onder voorwaarden

Het verloop van deze post is als volgt:
31.12.2014
Stand per 1 januari
Foutherstel
Gecorrigeerde stand per 1 januari
Terugkopen
Verkopen
Reguliere verkoop
Waardemutatie
Stand per 31 december

31.12.2014

30.276
-161
30.115

26.804

-1.251
667
-8

0
4.376
-451
-453
30.276

26.804

29.523

Voor een toelichting op het foutenherstel wordt verwezen naar de grondslagen, hoofdstuk 1 Algemeen,
paragraaf “Foutenherstel”.
In de post Verplichtingen uit hoofde van Verkopen onder voorwaarden zijn in totaal 209 woningen opgenomen
(2014: 216). Hiervan zijn 209 woningen verkocht met een terugkoopplicht en geen woningen met een
terugkooprecht. Gebruik wordt gemaakt van contractvormen die de goedkeuring van de Minister hebben. Het
grootste deel van de contracten is gebaseerd op het "Verkoop onder voorwaarden"-principe waarbij sprake is
van verleende kortingen op de marktwaarde tussen 10% en 33%, gemiddeld over de gehele VOV-portefeuille is
de korting 24,3%.
Bij terugkoop geldt dat het verschil in marktwaarde op het moment van uitgifte van de VOV-woning en het
moment van terugkoop wordt gedeeld met de eigenaar voor 1,5 maal het kortingspercentage. Gemiddeld over
de gehele VOV-portefeuille is de winst/verlies deling 49%. Dit betekent dat WBVA gemiddeld 48,7% van de
winst of het verlies neemt bij terugkoop. Zie ook de toelichting bij Langlopende schulden.
Gedurende 2015 zijn 4 woningen (2014: 33 woningen) onder een VOV-regeling aan derden overgedragen.

20

Waarborgsommen

Deze post is als volgt samengesteld:
1.

94

Waarborgsommen huurders

31.12.2014
4

31.12.2014
0

2015

21 t/m 24 Kortlopende schulden
Deze post is als volgt samengesteld:
1.
2.
3.
4.

Schulden aan kredietinstellingen
Schulden aan leveranciers
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overlopende passiva

Totaal

31.12.2015

31.12.2014

7.177
263
356
750

1.172
444
352
1.333

8.546

3.301

De specificaties zijn als volgt:

1. Schulden aan kredietinstellingen

31.12.2015

31.12.2014

De specificatie is als volgt:
Aflossingsverplichting volgend boekjaar
Vervroegde aflossing

5.677
1.500

1.172
0

Totaal

7.177

1.172

263

444

2. Schulden aan leveranciers

3. Belastingen en premies sociale verzekeringen

31.12.2015

31.12.2014

De specificatie is als volgt:
Loonheffingen
Omzetbelasting
Premies pensioenen

23
327
6

21
310
21

Totaal

356

352

4. Overlopende passiva

31.12.2015

31.12.2014

De specificatie is als volgt:
Niet vervallen rente leningen
Nog te betalen kosten
Vooruitontvangen huren
Nog te verrekenen beheercomplexen
Restantverplichting nieuwbouw
Diversen

373
105
17
19
222
14

390
79
26
10
800
28

Totaal

750

1.333

Financiële instrumenten
Algemeen
De in deze toelichting opgenomen gegevens verschaffen informatie die behulpzaam is bij het schatten van de
omvang van risico’s die verbonden zijn aan zowel de in de balans opgenomen als de niet in de balans
opgenomen financiële instrumenten.
Beleid inzake beheer financiële risico’s
De (meerjaren) prognoses leren dat Rhenam de komende jaren in geringe mate afhankelijk is van vreemd
vermogen voor (her)financiering. De (langjarige) financieringsstrategie is erop gericht om de leningenportefeuille
de komende jaren nog verder af te bouwen. Dit is mogelijk doordat Rhenam beschikt over ruime positieve
operationele kasstromen en een stevige liquiditeitspositie. Wij onderscheiden ten aanzien van het
financieringsrisico drie risico’s:
-

Continuïteitsrisico
Op lange termijn dienen de rente en contractuele aflossingen te kunnen worden voldaan uit de
operationele kasstromen. De prognoses wijzen uit dat wij in elk prognosejaar hieraan voldoen (beheersen).

-

Liquiditeitsrisico
Rhenam dient op korte termijn voldoende liquide middelen tot haar beschikking te hebben om aan de
betalingsverplichtingen te kunnen blijven voldoen. Hieraan wordt in ruime mate voldaan. Daarnaast dienen
wij compliant te zijn aan wet- en regelgeving ten aanzien van het aanhouden van derivaten (in casu een
payer swap met een hoofdsom van € 5 miljoen en een looptijd van 40 jaar). Dit houdt in dat er (met het
oog op de aanwezigheid van een NRL) een liquiditeitsbuffer moet worden aangehouden om een
marktwaardeschommeling van het derivaat ter hoogte van een (negatieve) renteshift van 200 basispunten
op te kunnen vangen.
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-

Renterisico
Het renterisico is relatief beperkt en wordt nadrukkelijk gemonitord. Door de fusie met WsA beschikt
Rhenam naast de hiervoor genoemde payer swap over drie leningen met een embedded derivaat. De
marktwaarden van deze leningen zijn met de huidige rentestand ook negatief. Over deze leningen lopen
wij echter geen liquiditeitsrisico, maar een vermogensrisico. Het renterisico van deze leningen is goed in
beeld.

Het (meerjaren) beleid, de risico’s en de uit te zetten activiteiten zijn onderdeel van het Treasuryjaarplan en
zullen minimaal twee keer per jaar besproken worden in de Treasurycommissie. Voor het invullen van de
treasuryfunctie en administratieve ondersteuning wordt de expertise ingehuurd van Thésor.
Rentevoet en aflossingssysteem
De gemiddelde rentevoet bedraagt per 31 december 2015 3,3%. De leningen worden op basis van annuïteiten,
lineair of fixe afgelost. Het reguliere aflossingsbestanddeel voor de leningen van kredietinstellingen zal in 2016
circa € 5,6 miljoen bedragen (2015: € 1,18 miljoen). Er worden in 2016 leningen vervroegd afgelost ter hoogte
van € 1,5 miljoen. Dit bedrag is gepresenteerd onder de kortlopende schulden.
Ter beoordeling van het prijsrisico dat WsA loopt, zijn de leningen in onderstaand overzicht ingedeeld in groepen
van overeenkomstige contractueel overeengekomen rentepercentages en looptijden:
x € 1.000,Restant looptijd
langer dan 1 tot en met 5 jaar
langer dan 6 tot en met 10 jaar
langer dan 11 tot en met 15 jaar
langer dan 15 tot en met 20 jaar
langer dan 20 jaar

Renteklasse
Tot 3%
800
4.377
0
0
6.592
11.769

3% - 4%
0
1.815
0
0
5.000
6.815

4% - 5%
91
295
659
1.162
15.275
17.482

5% - 6%
15
0
0
0
0
15

6% -7%
0
0
0
0
0
0

> 7%
0
0
0
0
0
0

Totaal
906
6.487
659
1.162
26.867
36.081

Onderstaande vervalkalender van de leningenportefeuille geeft inzicht in de jaarlijkse bedragen betreffende de
contractueel bepaalde kasstromen uit hoofde van de jaaraflossingen, de eindaflossingen en de renteconversies:
Jaar

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Jaaraflossingen

Eindaflossingen

Renteconversies

x € 1.000

x € 1.000

x € 1.000

678
1.183
1.189
750
757
228
270
210
174
181

5.000
0
0
0
2.000
1.851
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
1.182
0

Hedges
WsA voert een strategie om het risico op wijzigingen van toekomstige rentekasstromen uit hoofde van
bestaande en zeer waarschijnlijk in de toekomst af te sluiten leningen af te dekken. Daartoe worden als hedgeinstrument renteswapcontracten afgesloten. Kostprijshedge-accounting wordt toegepast aangezien sprake is
van een effectieve hedgerelatie. Dit betekent dat de kritische kenmerken (onder andere omvang en looptijd) van
de hedge-instrumenten overeen komen met die van de afgedekte en nog af te dekken posities. Voor elke
verslaggevingsperiode wordt de effectiviteit van de hedgerelaties getest middels het vergelijken van de
kritische kenmerken, die de waarde van de instrumenten het meest beïnvloeden. Indien ineffectiviteit wordt
vastgesteld, wordt deze in de winst- en verliesrekening verwerkt. Zie ook de toelichting in de navolgende
paragraaf genaamd “Marktwaarde embedded derivaten niet begrepen in de hedge relatie”.
Interest Rate Swap (effectief)
In verband met het afdekken van het renterisico heeft de woningbouwvereniging Amerongen in februari 2009
een Interest Rate Swap afgesloten bij de ABN Amro Bank ter hoogte van een bedrag van € 5.000.000,-. Hierdoor
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betaalt de woningbouwvereniging een vaste rente van 3,465% en ontvangt een variabele rente, gebaseerd op
de 3-maands EURIBOR. De swap loopt van 1 oktober 2010 t/m 4 januari 2049. De hedge-relatie is hier effectief.
Deze swap (payer swap) heeft per ultimo boekjaar, op basis van doorrekening van de netto contante waarde,
een negatieve marktwaarde van € 2,6 miljoen (2014: € 2,9 miljoen negatief) en is bepaald middels een
marktwaardetaxatie door een terzake deskundig bureau.
Het derivaat contract bevat een tweezijdige break-clausule in 2019 wat wil zeggen dat zowel de bank als WsA
tegen de dan geldende marktwaarde van de swap het contract mogen ontbinden. De swap is afgesloten met als
enig doel de risico’s ter zake de variabele rente-ontwikkeling op een lening met gelijke omvang af te dekken.
Leningen met embedded derivaten (ineffectief)
Onder de leningen is voor een bedrag aan € 11.925.000 aan leningen met embedded derivaten opgenomen. Bij
deze leningen betaalt Woningbouwvereniging Amerongen (gedurende het eerste tijdvak) een rente die lager is
dan de marktrente zoals die op het moment van afsluiten gold. In ruil hiervoor is de rente in het volgende
tijdvak(ken) vooraf door de bank bepaald op een vast niveau of bewegende binnen een bepaalde bandbreedte.
In één van de leningen (hoofdsom € 6,9 miljoen) is er ook sprake van een derde tijdvak waarbij sprake is van
een optie die door de bank afgeroepen kan worden.
De swap kent per 25 februari 2019 een zogenaamde Mutual Break Clause (MBC), wat inhoudt dat beide partijen
op de betreffende datum het recht hebben om de swap af te wikkelen tegen de dan geldende marktwaarde.
Onder de swaps is een roll-over lening bij NWB Bank aangetrokken die loopt tot einddatum van de swap. De rollover lening kan eventueel bij opslagherziening (1 oktober 2020) worden afgelost.
Naast de break clausule is er op de swap een NRL met een omvang van € 1 mln. van toepassing. Deze NRL houdt
in dat ABN Amro het recht heeft om aanvullende zekerheden te vragen wanneer de negatieve marktwaarde de
omvang van de NRL overschrijdt. Tot op heden heeft dit niet plaatsgevonden.
Vanwege de NRL (en één jaar voorafgaand aan de break clausule) dient Rhenam, op basis van de Beleidsregels
Financiële Derivaten, een liquiditeitsbuffer aan te houden ter grootte van de marktwaarde van de swap,
gebaseerd op een rente, die 2% lager ligt dan de marktrente van dat moment. De liquiditeitsbuffer wordt op dit
moment aangehouden middels een positief banksaldo.
De belangrijkste kenmerken van deze leningen zijn:
Hoofdsom

Tijdvakken en Rente

x € 1.000
€ 6.925

Rente eerste tijdvak (tot 29-11-27)
is vast 4,315%

€ 5.000

Gehele looptijd (31-08-2009 tot 1-92044) een vast rente van 5,21%
minus tw ee maal de rentekorting.

Receiver sw ap is
effectief per 29-11-27
met einddatum 1-1256 w aarbij de bank
het recht heeft te
bepalen of er een
vaste of variabele
rente moet w orden
betaald.

Waarde per

Waarde per

31-12-2015

31-12-2014

(x €1.000)

(x €1.000)

4.122

4.261

3.649

4.120

Op grond van de wijzigende verslaggevingsrichtlijn RJ290 per het verslagjaar 2014 wordt de reële waarde van
bepaalde derivaten betrokken in het resultaat. Dit betreft derivaten die liggen besloten in een basiscontract
(‘embedded derivaten’). Deze worden altijd gescheiden van het basiscontract wanneer:
-

er geen nauw verband bestaat tussen de economische kenmerken en risico’s van het derivaat enerzijds
en het basiscontract anderzijds;

-

een afzonderlijk instrument met dezelfde voorwaarden zou voldoen aan de definitie van een derivaat; en
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-

het samengestelde instrument niet tegen reële waarde wordt gewaardeerd met waardeveranderingen in
het resultaat.

Bovengenoemde leningen vallen binnen de (nieuwe) richtlijn RJ 290 en zijn qua hedge relatie ineffectief. De
waardeveranderingen over 2015 zijn verwerkt in het resultaat.
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Derivaten

Voor derivaten die niet voldoen aan de voorwaarden van kostprijshedge-accounting en naar lagere reële waarde
worden afgewaardeerd wordt bij een negatieve reële waarde een schuld opgenomen ter grootte van die
negatieve reële waarde . WsA heeft twee leningen die voldoen aan de criteria van embedded derivaten conform
RJ 290 en zijn per 2014 afgescheiden van het basis contract en afzonderlijk verwerkt in de balans onder
langlopende leningen. De reële waarde van het embedded derivaten bedroeg per 31 december 2015 € 7.770
negatief (2014: € 8.381 negatief).
Het verloop van deze post is als volgt:
31.12.2014
Stand per 1 januari
Stelselwijziging
Stand na stelselwijziging
Waardeverandering in boekjaar
Stand per 31 december

31.12.2014

8.381
0
8.381

0
4.261
4.261

-611

4.120

7.770

8.381

WsA
De bij het aangaan van de leningen met daarin de embedded derivaten bedroegen de nog te ontvangen dan wel
betaalde premies per 31 december 2015 € 233.000 en per 31 december 2014 € 257.000. Deze premies zijn
onderdeel van de geamortiseerde kostprijs van de leningen waar deze embedded derivaten op rusten. Deze
waarde wordt gepresenteerd en toegelicht in de balans onder Langlopende schulden Leningen og – vooruit
ontvangen premies embedded derivaten.
De afname van de negatieve marktwaarde in boekjaar 2014 is in het resultaat 2015 als waardeverandering
verantwoord.
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Niet in de balans opgenomen regelingen en verplichtingen
Voorwaardelijke verplichtingen
Afbouw horecagelegenheid en apotheek Allemanswaard Amerongen
In 2014 is het nieuwe multifunctioneel gebouw genaamd “Allemanswaard”, gelegen te Amerongen, opgeleverd
en in grotendeels in exploitatie genomen. Enkele commerciële ruimten waren casco opgeleverd. De verwachting
in 2014 was dat ook deze ruimten spoedig afgebouwd en verhuurd konden worden. In de cijfers van 2014 is hier
ook rekening gehouden door € 800.000,- op te nemen als Commercieel vastgoed in ontwikkeling ten behoeve
van eigen exploitatie met daaraan gekoppeld een verplichting in de kortlopende schulden ter hoogte van
hetzelfde bedrag. In de loop van 2015 is het gelukt huuroverkeenkomsten aan te gaan voor deze twee ruimten
en is WsA begonnen met de afbouw. In 2015 is hiervan € 568.000,- gerealiseerd. Wat resteert ultimo 2015 is een
bedrag van € 222.000,-. In het eerste kwartaal van 2016 zijn de ruimten afgebouwd. De werkelijke kosten
kwamen € 82.000,- hoger uit. Dit bedrag is niet opgenomen in de balans.
Obligo waarborgfonds sociale woningbouw (WSW)
Dit betreft de verplichting van Woningstichting Amerongen om, indien nodig, in de toekomst aan het
Waarborgfonds Sociale Woningbouwbouw een bijdrage te leveren. Dit obligo zal door het WSW worden
aangesproken indien het risicovermogen van het genoemde Fonds beneden 0,25% van het garantievolume
daalt. Het obligo per 31 december 2015 bedraagt 3,85% over het restant gegarandeerde leningsbedrag ad € 36,3
miljoen ofwel € 1,40 miljoen.
Leningen en garanties aan het buitenland
Medio 2010 heeft Woningstichting gezamenlijk met collega-corporatie Ymere in Amsterdam via het initiatief
Dutch Institute for Housing (DIGH) een borg verleend voor een energiebesparingproject in Riga in Letland. De
garantie is verstrekt ter grootte van € 248.344. Het is niet aannemelijk dat WsA in 2016 voor een deel zal
worden aangesproken op de borg, daarom is hier geen voorziening voor getroffen. Citadele (senior financier van
het project) heeft in 2016 aangegeven bereid te zijn met DIGH een totaaloplossing te bespreken. Gedacht wordt
aan aflossing van de leningen indien de verkoop aan LABEEF (investeerder) realiteit wordt. De verwachting is dat
dit in 2016 niet gaat plaatsvinden. Eind 2016 wordt de situatie van dit project opnieuw beoordeeld.
Heffing voor saneringssteun
Het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) heeft aan de corporatiesector een heffing voor saneringssteun
opgelegd. Voor 2016 is de saneringsheffing op op nul euro gesteld. De minister heeft dit voorstel goedgekeurd.
Het CFV heeft bij de opvraag van de prognose-informatie 2017-2020 aangegeven dat rekening gehouden moet
worden met een heffing voor saneringssteun van 1% van de jaarlijkse huursom (oftewel circa € 60 per
zelfstandige woongelegenheid en een heffing van circa € 30 per onzelfstandige woongelegenheid).
Op basis van deze percentages en de geschatte jaarlijkse huursom verwacht de corporatie dat de heffing in de
komende jaren als volgt zal zijn:
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020

0
37.000
38.000
40.000
41.000

Deze heffing is niet opgenomen in de bepaling van de bedrijfswaarde en is tevens niet als verplichting in de
balans opgenomen.
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Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening
(bedragen x € 1.000,-)

25 t/m 28 Bedrijfsopbrengsten
Huuropbrengsten

2015

2014

Huuropbrengsten DAEB en niet-DAEB

4.002

3.626

Huurderving wegens leegstand
Huurderving wegens oninbaar

4.002
-33
-84

3.626
-12
0

3.885

3.614

De gemiddelde huurverhoging van de woningen en woongebouwen DAEB per 1 juli 2015 bedroeg 1,0% (1 juli 2014: 4,3%).
Opbrengsten servicecontracten

2015

2014

Te ontvangen vergoedingen:
Overige zaken, leveringen en diensten

384

257

Subtotaal

384

257

-7
13

-1
-28

390

228

Af:

Vergoedingsderving wegens leegstand
Te verrekenen met bewoners

Totaal

De stijging van de brutovergoedingen is het gevolg van het in exploitatie nemen van het complex Allemanswaard te Amerongen. De
bedrijfsruimten vanaf november 2014. De vergoedingsderving bedraagt circa 1,82% van de te ontvangen vergoedingen(in 2014: 0,39%).
Resultaat verkoop vastgoedportefeuille

2015

2014

Verkoop huurwoningen (sociaal vastgoed in exploitatie)
Verkoop commerciele ruimte (commercieel vastgoed in exploitatie)
Verkoop teruggekochte woningen VOV (voorraden)

298
-79
95

195
36
99

Totaal

314

330

Voor het verkochte sociaal en commercieel vastgoed in exploitatie is de boekwaarde de geschatte reële waarde. Voor het teruggekochte
vastgoed onder VOV dat is doorverkocht zonder voorwaarden, is de boekwaarde de reële warde op terugkoopmoment onder aftrek van de
contractuele korting. Het in de winst- en verliesrekening verantwoorde resultaat bij verkoop van vorengenoemd vastgoed is derhalve beperkt,
gezien het geringe verschil tussen de opbrengstwaarde en de boekwaarde.
De specificatie van de verkoopresultaten is als volgt:
2015
Opbrengst verkopen (2015: 10 woningen, 4 garages en 1 bedrijfspand)
Af:
Boekwaarde verkochte/gesloopte eenheden (geschatte reële waarde)
Overige kosten
Totaal

Overige bedrijfsopbrengsten

2.703
2.226
163
314

2015

2014
6.389
6.025
34
330

2014

Deze post kan als volgt nader worden gespecificeerd:
1. Vergoedingen voor verrichte diensten:
Geactiveerde kosten eigen bedrijf i.v.m. nieuwbouw projecten
Beheer sporthal De Ploeg
Bijdrage tijdelijke school
Huismeester
Administratievergoeding
2. Bedrijfsopbrengsten
Vergoeding niet verrekenbare service kosten
Bijdrage gemeente inzake Napoleonschuur
Overig
Totaal

100

0
66
0
23
0

138
94
33
9
6

24
33
0
146

23
0
2
305

2015

29 t/m 37 Bedrijfslasten
Afschrijvingen materiële vaste activa
-

2015

Roerende zaken ten dienste van exploitatie

Totaal

Bijzondere waardevermindering van vlottende activa
-

21

48

21

48

2015

Afwaardering vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop (voorraad)

Totaal

Lonen en salarissen
-

2014

2014
408

1.163

408

1.163

2015

Lonen en salarissen
Af: ontvangen ziekengeld/WAO
Uitzendkrachten

Totaal

2014
322
0
0

341
0
0

322

341

Bij Woningstichting Amerongen waren ultimo 2015 7 werknemers in dienst (2014: 10). Het aantal fulltime equivalenten bedroeg
ultimo 2015 5,87 fte (2014: 8,02 fte). De uitsplitsing naar organisatie-onderdeel is als volgt:
Omschrijving

Fte 2015

Fte 2014

Bestuur

0,55

0,55

Financiën
Verhuurzaken
Onderhoud, herstructurering, nieuwbouw
Directiesecretariaat / Communicatie
Schoonmaak
Beheerder

0,00
2,43
2,00
0,00
0,00
0,89

0,00
2,43
3,11
0,67
0,37
0,89

Totaal

5,87

8,02

Het bestuur werd gevormd door een interim directeur-bestuurder die voor 0,55 FTE werkzaam was voor WsA. Hij ontving hiervoor een vast
honorarium conform de WNT zonder verdere vergoedingen. In de bezoldigingsparagraaf over bestuurders en commissarissen wordt het
honorarium in verhouding tot de geldende maximale bezoldigingen volgens de WNT verder toegelicht. De reden dat er 0,00 FTE wordt
weergegeven bij Financiën is dat hiervoor externe partijen zijn ingehuurd.
Sociale lasten en pensioenlasten

2015

Sociale lasten
Pensioenlasten
Totaal

Onderhoudslasten

48
52
100
2015

De lasten onderhoud betreffen:
Kosten klachten onderhoud
Kosten mutatie onderhoud
Kosten contractonderhoud
Overig onderhoud
Kosten planmatig onderhoud
Af: onderhoudslasten uitgevoerd door eigen werkapparaat
Totaal

Leefbaarheid

2014
58
65
123
2014
152
13
74
4
316
559
-48
511

2015

90
10
80
12
210
402
-62
340
2014

De kosten leefbaarheid bestaan uit:
Leefbaarheidsuitgaven inzake fysieke activiteiten

8

12

Totaal

8

12

Lasten servicecontracten
De lasten servicecontracten betreffen:
Kosten onderhoudsabonnement
Warmte en koude
Gas
Water
Electra
Warmtemeter
Schoonmaak
Tuinonderhoud
Huismeester
Diversen
Algemene beheers- en administratiekosten
Totaal

2015

2014
9
111
81
2
120
4
47
19
20
3
0
416

8
26
77
2
48
5
29
17
5
5
5
227

De stijging van de kosten is het gevolg van het in exploitatie nemen van het complex Allemanswaard te Amerongen. De bedrijfsruimten vanaf
november 2014.
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Overige bedrijfslasten
De overige bedrijfslasten betreffen:

2015

2014

Overige kostensoorten
-

Overige personeelskosten
Huisvestingskosten
Kosten Raad van Toezicht
Advieskosten
Algemene kosten**

59
69
42
310
371

61
62
52
144
251

124
26
25
5
442
0
2
27
293
1.795

114
25
25
5
378
118
0
0
326
1.561

Bedrijfslasten
-

Totaal

Belastingen:
- OZB
- Watersysteemheffing (door Waterschap)
Verzekeringen
Contributie Landelijke Federatie
Verhuurderheffing (vanaf 2013)
Bijdrage saneringssteun
Heffing Autoriteit Woningcorporaties (vanaf 2015)
Afboeking oude/niet af te rekenen servicekosten
Diversen

** Accountantskosten
Onder de algemene kosten zijn ook opgenomen de ten laste van het boekjaar gebrachte kosten van de externe accountant en de
accountantsorganisatie en het gehele netwerk waartoe deze accountantsorganisatie behoort. Deze kosten nemen als gevolg van de nieuwe
Woningnet en het verscherpte toezicht door externe belanghouders almaar toe. Daarbij dient te worden vermeld dat tot en met 2014 de in het
betreffende boekjaar gefactureerde kosten werd verantwoord. Met ingang van 2015 worden de kosten genomen over het jaar waarop ze
betrekking hebben, inclusief extra kosten die een jaar eerder nog niet in het resultaat verantwoord waren.
De kosten zijn als volgt te specificeren:
2015
EY
-

38

onderzoek van de jaarrekening (nagekomen 2014)
onderzoek van de jaarrekening (2015, inclusief geraamde kosten)
andere controleopdrachten (zoals dVi)
adviesdiensten op fiscaal terrein

2014
PwC

PwC
0
100
15
0
115

41
0
48
2
91

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedbeleggingen
2015

-

45
10
0
0
55

Ongerealiseerde waardeverandering marktwaarde sociaal vastgoed in exploitatie
Ongerealiseerde waardeverandering marktwaarde commercieel vastgoed in exploitatie
Ongerealiseerde waardeverandering marktwaarde vastgoed verkocht onder voorwaarden
Afwaardering sociaal vastgoed in ontwikkeling
Opwaardering teruggekocht VOV-vastgoed ingezet als vastgoed in exploitatie
Overige

2014
2.224
-39
-94
0
0
0
2.091

2.294
45
-813
-1.850
0
-254
-578

39 t/m 43 Financiële baten en lasten
Resultaat uit Joint venture
-

2015

Molenbrink B.V.

Totaal

Waardeveranderingen van financiële vaste activa
Totaal

-
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Rente te vorderen BWS subsidie

-5

9

-5

9

2015

Mutatie vooruitonvangen premie
Waardeverandering embedded derivaten

Opbrengst vorderingen behorend tot de financiële vaste activa

2014

2014
-25
611

-22
-4.120

586

-4.142

2015

2014
0

4

2015

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten
-

2015

2014

Rente vlottende vorderingen op maatschappijen waarin wordt deelgenomen
Geaktiveerde rente nieuwbouwprojecten

4
0

4
543

Rente liquide middelen

8

8

12

555

Totaal

Rentelasten en soortgelijke kosten

2015

2014

Rente langlopende schulden
-

Leningen kredietinstellingen
Mutatie transitorische rente

Totaal

1.605
-17

1.625
12

1.588

1.637

44
Belastingen
Schattingen
De acute en latente belastingen in de jaarrekening zijn bepaald met inachtneming van de fiscale regels volgens
de door de sector met de Belastingdienst gemaakte afspraken (VSO I en II). De toepassing van deze regels is op
een aantal onderwerpen niet zonder meer duidelijk en voor discussie vatbaar. Deze onderwerpen zijn onder
andere het onderscheid tussen onderhoudskosten en verbeteringen, de toerekenbare kosten inzake
projectontwikkeling en de inschatting op basis van een fiscale winstplanning naar verwachting te verrekenen
deel van beschikbare fiscale verliezen. Eerst bij de aangifte zal blijken of en in hoeverre de fiscus de door de
groep gevolgde standpunten zal overnemen en accorderen. Om die reden kan de in de jaarrekening bepaalde
acute en latente belasting achteraf nog aan veranderingen onderhevig zijn.

Belastingdruk winst- en verliesrekening
De belastinglast/-bate over het resultaat in de winst- en verliesrekening bestaat uit de volgende componenten:
2015
-

Acute belastingen boekjaar
Aanpassingen acute belastingen vorige boekjaren
Mutatie latente belastingen

Totaal belastinglast/-bate (negatief is een bate)

2014
0
0
0

0
0
943

0

943

Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar de toelichting onder financiële vaste activa paragraaf ‘latente
belastingvordering’.

Aansluiting toepasselijk en effectieve belastingtarief
Het toepasselijk (wettelijk) belastingtarief bedraagt 25% (2014: 25%). Het effectieve belastingtarief, zijnde de
belastinglast in de winst- en verliesrekening uitgedrukt als % van het jaarresultaat voor belastingen, bedraagt
0% (2014:0 %).

Acute belastingen boekjaar
De over het boekjaar verschuldigde en verrekenbare belasting is de naar verwachting te betalen belasting over
de belastbare winst over het boekjaar, rekening houdend met de fiscale faciliteiten en de fiscale
waarderingsregels volgens de vaststellingsovereenkomst (VSO), berekend aan de hand van belastingtarieven die
zijn vastgesteld op verslagdatum.

2015

103

De post "Acute belastingen boekjaar" is als volgt bepaald:

2015
1.800

Commercieel resultaat voor belastingen volgens de jaarrekening

Permanente verschillen
-

0

Bijdrage Saneringssteun

Tijdelijke verschillen
-

0
-2.091
-314
0
0

Afschrijvingen
Niet gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Resultaat verkoop vastgoed
Uit de overige reserves gerealiseerde herwaardering
Afwaardering tot sloopwaarde herstructurering

-2.583

Totaal

-783
Resultaat deelneming
Molenbrink BV

5
-778

Belastbaar bedrag

Hierover is geen vennootschapsbelasting verschuldigd. Ten aanzien van de verliescompensatie verwijzen wij
naar de toelichting bij de latente belastingvordering.

Bezoldiging van (ex)-bestuurders en (ex)-commissarissen
Wet normering topinkomens
Vanaf 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
van kracht. Vanaf 1 januari 2014 is de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen
volkshuisvesting in werking getreden. Deze regeling staat beter bekend als de Blok-staffel. De Blok-staffel deelt
woningcorporaties in klasses in aan de hand van vastgestelde criteria. Voor het jaar 2015 is WsA ingedeeld in
klasse A. Het bezoldigingsmaximum op grond van klasse A bedraagt voor het jaar 2015 € 82.100,-.
Hieronder is de publicatie opgenomen van de bezoldiging die de topfunctionarissen van WsA in 2015 hebben
ontvangen.
Bestuurders
De heer P.A.R.J. Vismans is per 8 juni 2014 voor bepaalde tijd aangesteld als interim directeur-bestuurder van
WsA en was op basis van 55% ten opzichte van een fulltime dienstverband werkzaam. Hij kwalificeert zich
daarmee als topfunctionaris als bedoeld in de WNT (hoogste uitvoerende orgaan).
Zijn werkzaamheden vingen aan per 12 juni 2014. Hij verving daarmee de per 11 juni 2014 vertrokken interim
directeur-bestuurder, de heer J.I.F. Broekhuizen die op fulltimebasis werkzaam was. De bezoldiging van de
huidige interim directeur-bestuurder bestaat uit een periodiek betaald vast honorarium zonder emolementen.
Het bezoldigingsmaximum voor deze interim directeur bedraagt op basis van dit percentage € 45.155,-, zijnde
55% over € 82.100,-. De vorige interim directeur-bestuurder had een fulltime aanstelling en daardoor bedroeg
zijn bezoldigingsmaximum € 82.100,- op jaarbasis.
De bezoldiging van de huidige interim directeur bestuurder die in het boekjaar ten laste van de woningcorporatie
is gekomen bedraagt € 44.782,-. In 2014 bedroeg de bezoldiging van de (interim) directeur-bestuurders in zijn
totaliteit : € 64.415,-. De bezoldiging is naar individuele interim-bestuurder als volgt gespecificeerd (in euro's):
Omschrijving component
Honorarium
Vaste en variabele onkostenvergoedingen
Voorzieningen betaalbaar op termijn
Totaal
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P.A.R.J. Vismans
2015
44.782
nvt
nvt
44.782

2014
24.891
nvt
nvt
24.891

J.I.F. Broekhuizen
2014
39.524
nvt
nvt
39.524

2015

Toelichting overschrijding bezoldigingsnorm
De feitelijke bezoldiging van de vorige interim directeur-bestuurder, de heer J.I.F. Broekhuizen overschreed de
toen geldende norm van de WNT. Zoals vermeld in de jaarrekening 2014 was de oorzaak van dit feit gelegen in
de toepassing van de overgangsregeling vanuit het oude regime naar de Wet Normering Topinkomens. In dat
kader wordt in drie jaar tijd de vergoeding afgebouwd.
Commissarissen
De Raad van Commissarissen fungeert binnen WsA als het hoogst toezichthoudende orgaan. De leden en de
voorzitter zijn als zodanig aan te merken als topfunctionaris als bedoeld in de WNT. In 2015 bestaat de Raad van
Commissarissen uit zes personen. Twee van hen hebben hun functie gedurende geheel 2015 uitgeoefend,
waaronder de voorzitter. De overige 4 leden hebben hun functie partieel in 2015 uitgeoefend. Per 1 januari 2015
is de Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT (WNT 2) in werking getreden. De invoering van de WNT 2 leidt
echter tot een verhoging van de bezoldigingsmaxima voor de leden en de voorzitter van de Raad van
Commissarissen. Op grond van de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen
volkshuisvesting 2014, de zogenaamde "Blok-staffel", valt WsA in klasse A met een maximale bezoldigingsnorm
(op fulltime jaarbasis) in 2015 van € 82.100. Voor de leden en de voorzitter van de Raad van Commissarissen
betekent dit dat de verhoging van de bezoldigingsmaxima leidt tot een bezoldiging van maximaal 10% per jaar
van de geldende maximale norm voor de leden, zijnde € 8.210, en maximaal 15% per jaar van de geldende
maximale norm voor de voorzitter, zijnde € 12.315.
De Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (hierna: VTW) heeft in de Algemene Ledenvergadering
op 20 april 2015 een maximale bezoldiging vastgesteld voor de voorzitter en de leden van de Raad van
Commissarissen, in afwijking van de maximale bezoldigingsnorm op grond van de WNT 2. Op grond van de
"Blok-staffel", klasse A, bedraagt de maximale bezoldigingsnorm op grond van de VTW-beroepsregel voor de
voorzitter € 9.482,55 en voor de reguliere leden € 6.321,70. De bezoldigingen van de voorzitter en de leden van
de Raad van Commissarissen van WsA overschrijden de door de VTW opgelegde norm, met uitzondering van de
heer Tankink. De heer Tankink heeft in 2015 advieswerkzaamheden verricht voor WsA. Aansluitend op deze
advieswerkzaamheden is de

heer Tankink

aangesteld

als commissaris

voor 1

maand. Voor zijn

advieswerkzaamheden heeft de heer Tankink een beloning ontvangen. Omdat hij toen niet gekwalificeerd werd
als een topfunctionaris voor de WNT heeft deze beloning geen gevolgen voor de WNT. De heer Tankink heeft
voor zijn commissariaat, die slechts 1 maand geduurd heeft, geen bezoldiging bedongen. Hij dient echter wel te
worden vermeld als topfunctionaris voor de WNT.
De bezoldiging van huidige en gewezen commissarissen die in het boekjaar ten laste van de woningcorporatie
zijn gekomen bedragen € 33.456 (2014: € 29.418) voor de leden die toen ook al in dienst waren) en is naar
individuele commissaris als volgt gespecificeerd (in euro’s):
Omschrijving commissarisleden
L. Smith (voorzitter)
M. Muller (lid)
P.H.M. Tankink (lid)
M. Straks (lid)
J. Mesdag (lid)
N. van Veen (lid)
J. Stehouwer (oud-voorzitter)
R. Cornelisse (oud-voorzitter)
Totaal

Periode in 2015
werkzaam
01/01-31/12
01/01-31/12
01/12-31/12
01/01-30/09
01/01-22/06
01/01-20/06
nvt
nvt

Periode in 2014
werkzaam
27/01-31/12
27/01-31/12
nvt
01/01-31/12
01/01-31/12
01/01-31/12
01/01-30/05
01/01-01/02

Bezoldiging
2015
12.315
8.210
0
6.141
3.395
3.395
0
0
33.456

2014
7.451
4.545
0
4.967
4.967
4.967
2.521
0
29.418

Overige afspraken
In 2015 zijn geen leningen, voorschotten of garanties door WsA aan de interim directeur-bestuurder en
commissarissen verstrekt.
Overige (gewezen) topfunctionarissen
In 2015 zijn geen andere (gewezen) topfunctionarissen werkzaam geweest binnen WsA.
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Topfunctionarissen niet op grond van een dienstbetrekking werkzaam
In 2015 heeft de interim directeur-bestuurder als topfunctionarissen zonder dienstbetrekking werkzaamheden
verricht voor WsA.
Functionarissen van wie de bezoldiging en/of uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband de WNTnormen overschrijdt.
Geen van de bezoldigingen en/of uitkeringen wegens het einde van het dienstverband van functionarissen
binnen WsA hebben in 2015 de geldende WNT-norm overschreden.
Overzicht topfunctionarissen en bijbehorende beloning
Functie
Bestuurder a.i. Voorzitter RvC
Topfunctionaris Topfunctionaris
Aard van de functie
P.A.R.J. Vismans L. Smith
Naam
Beloning
Belastbare en variabele
onkostenvergoedingen
44.782
12.315
Werkgeversdeel voorzieningen tbv beloningen
0
0
betaalbaar op termijn
Datum aanvang dienst01-01
01-01
verband in het boekjaar
Datum einde dienst31-12
31-12
verband in het boekjaar
parttime
fulltime
Omvang dienstverband
ja
nee
Interim
Functie
Aard van de functie
Naam
Beloning
Belastbare en variabele
onkostenvergoedingen

Lid RvC
Topfunctionaris
M. Muller

Lid RvC
Topfunctionaris
P.H.M. Tankink

8.210

0

0

0

01-01

01-12

31-12
fulltime
nee

31-12
fulltime
nee

Lid RvC
Lid RvC
Topfunctionaris Topfunctionaris
M. Straks
J. Mesdag

Lid RvC
Topfunctionaris
N. van Veen

6.141

3.395

3.395

0

0

0

01-01

01-01

01-01

30-09
fulltime
nee

22-06
fulltime
nee

20-06
fulltime
nee

Werkgeversdeel voorzieningen tbv beloningen
betaalbaar op termijn
Datum aanvang dienstverband in het boekjaar
Datum einde dienstverband in het boekjaar
Omvang dienstverband
Interim

Overige gegevens
Toerekening jaarresultaat
1.

2015

Resultaat boekjaar

Totaal

2014
1.800

-6.460

1.800

-6.460

Voor de analyse van het jaarresultaat wordt verwezen naar hoofdstuk 9 van het jaarverslag.
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Enkelvoudige balans per 31 december 2015
Activa (bedragen x € 1.000)

31-12-2015

31-12-2014

VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa
1

Onroerende en roerende zaken ten dienste van exploitatie

0

9

Totaal materiële vaste activa

0

9

62.934

61.964

2.105

1.718

Vastgoedbeleggingen
2

Sociaal vastgoed in exploitatie gekwalificeerd als vastgoedbelegging

3

Commercieel vastgoed in exploitatie

4

Vastgoed verkocht onder voorwaarden

29.292

30.244

Totaal vastgoedbeleggingen

94.331
94.331

93.926

2.043

2.089

19

21

2 .062

2 .110

96.393

96.045

876

295

Financiële vaste activa
5

Vorderingen op maatschappijen waarin wordt deelgenomen

6

Te vorderen BWS subsidies

7

Totaal financiële vaste activa
Totaal vaste activa

VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden
8
9

Vastgoed bestemd voor verkopen
Overige voorraden

1

23

Totaal voorrraden

877

318

67

72

0

23

Vorderingen
10

Huurdebiteuren

11

Belastingen en premies sociale verzekeringen

12

Overige vorderingen

34

558

13

Overlopende activa

823

320

Totaal vorderingen

924

973

1.352

3.245

14

Liquide
Liquide middelen
Totaal vlottende activa
TOTAAL ACTIVA

3.153

4.536

99.546

100.581
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Passiva (bedragen x € 1.000)

31-12-2015

31-12-2014

Eigen vermogen

17.912

16.207

Totaal eigen vermogen

17.912

16.207

EIGEN VERMOGEN
15

LANGLOPENDE SCHULDEN
16

Leningen kredietinstellingen

35.850

43.002

17

Verplichtingen inzake onroerende zaken VOV

29.523

30.276

18

Marktwaarde derivaten niet begrepen in hedge relatie

7.770

8.381

19

Waarborgsommen
Totaal langlopende schulden

4

0

73.147

81.659

7.177

1.172

KORTLOPENDE SCHULDEN
20

Schulden aan kredietinstellingen

21

Schulden aan leveranciers

225

260

22

Belastingen en premies sociale verzekeringen

341

352

23

Overlopende passiva

744

931

8.487

2.715

99.546

100.581

Totaal kortlopende schulden
TOTAAL PASSIVA
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Enkelvoudige winst- en verliesrekening 2015
(bedragen x € 1.000,-)
Omschrijving

2015

2014

3.759

3.493

Bedrijfsopbrengsten
24

Huuropbrengsten

25

Opbrengsten servicecontracten

390

227

26

Resultaat verkoop vastgoedportefeuille

393

330

27

Overige bedrijfsopbrengsten

47

178

Som der bedrijfsopbrengsten

4.589
4.589

4.228
4.228

Bedrijfslasten
28

Afschrijvingen materiële vaste activa

29

Lonen en salarissen

30

9

33

296

310

Sociale lasten

44

53

31

Pensioenlasten

50

64

32

Onderhoudslasten

509

337

33

Leefbaarheid

8

12

34

Lasten servicecontracten

389

227

35

Overige bedrijfslasten

2.076

1.779

Som der bedrijfslasten

3.381

2.815

NietNiet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedbeleggingen

2.266
2.2 66

-673

Bedrijfsresultaat

3.474
3.474

740

-960

-770

36

37

Resultaat uit deelnemingen

38

Waardeveranderingen van financiële vaste activa

586

-4.142

39

Opbrengst vorderingen behorend tot de financiële vaste activa

280

284

40

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten

8

8

41

Rentelasten en soortgelijke kosten

-1.588

-1.637

Saldo financiële baten en lasten

-1.674

-6.257

1.800
1.800

-5.517

0

-943

1.800
1.800

-6.460
6.460

Resultaat voor belastingen
42

Belastingen
Resultaat na belastingen
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Grondslagen enkelvoudige jaarrekening 2015
Algemeen
De corporatie heeft de enkelvoudige jaarrekening opgesteld met inachtneming van artikel 26, eerste
lid, van het Besluit Beheer Sociale Huursector. Dit artikel schrijft de toepassing van BW2 Titel 9 voor,
behoudens enkele specifieke uitzonderingen. Verder zijn de door de Raad voor de Jaarverslaggeving
uitgegeven richtlijnen toegepast, waaronder Richtlijn 645 ‘Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting
(herzien 2011) in het bijzonder. De jaarrekening is opgemaakt op 15 juni 2016.
Voor de grondslagen voor de waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat,
wordt verwezen naar de grondslagen van waardering en resultaatbepaling in de geconsolideerde
jaarrekening, voor zover hierna niet anders wordt vermeld.
Activiteiten van de corporatie
Voor de toelichting van de activiteiten van de corporatie wordt verwezen naar de geconsolideerde
jaarrekening.
Continuïteit van de activiteiten
Voor de toelichting van de continuïteit van de activiteiten wordt verwezen naar de geconsolideerde
jaarrekening.
Stelselwijziging
Voor de toelichting van de stelselwijziging wordt verwezen naar de geconsolideerde jaarrekening.
Schattingswijziging
Voor de toelichting van de schattingswijziging wordt verwezen naar de geconsolideerde jaarrekening.
Lijst van kapitaalbelangen
Voor de toelichting van de lijst van kapitaalbelangen wordt verwezen naar de geconsolideerde
jaarrekening.
Financiële vaste activa
Deelnemingen in groepsmaatschappijen worden tegen de vermogensmutatiemethode gewaardeerd.
Overeenkomstig de vermogensmutatiemethode worden de deelnemingen in de balans opgenomen
tegen het aandeel van de corporatie in de netto-vermogenswaarde vermeerderd met haar aandeel in
de resultaten van de deelnemingen en haar aandeel in de directe mutaties in het eigen vermogen
van de deelnemingen vanaf het moment van verwerving, bepaald volgens de grondslagen zoals
vermeld in deze jaarrekening, verminderd met haar aandeel in de dividenduitkeringen van de
deelnemingen. In de winst-en-verliesrekening wordt het aandeel van de corporatie in het resultaat
van de deelnemingen in groepsmaatschappijen opgenomen. Indien en voor zover de corporatie niet
zonder beperking uitkering van de positieve resultaten aan haar kan bewerkstelligen, worden de
resultaten

in

een

wettelijke

reserve

opgenomen.

Haar

aandeel

in

de

rechtstreekse

vermogensvermeerderingen en –verminderingen van de deelnemingen wordt ook in de wettelijke
reserve

opgenomen

met

uitzondering

van

herwaarderingen

van

activa

die

in

de

herwaarderingsreserve worden verwerkt.
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Indien de waarde van de deelneming volgens de vermogensmutatiemethode nihil is geworden,
wordt deze methode niet langer toegepast en blijft de deelneming bij ongewijzigde omstandigheden
op nihil gewaardeerd. Hierbij worden andere langlopende belangen in de deelneming die feitelijk
worden aangemerkt als een onderdeel van de netto-investering, ook meegenomen. Indien en voor
zover geheel of ten dele voor de schulden van de deelneming wordt ingestaan respectievelijk een
feitelijke verplichting bestaat de deelneming tot betaling van haar schulden in staat te stellen, wordt
een voorziening opgenomen.
Een vervolgens verkregen aandeel in de winst van de deelneming wordt pas weer verwerkt indien
en voor zover het cumulatief niet-verwerkte aandeel in het verlies is ingelopen.
Resultaten uit transacties met en tussen deelnemingen die tegen netto-vermogenswaarde
gewaardeerd worden, worden proportioneel verantwoord.
Classificatie eigen vermogen en vreemd vermogen
In de enkelvoudige jaarrekening wordt een financieel instrument geclassificeerd overeenkomstig de
juridische realiteit. Rente, dividenden, baten en lasten met betrekking tot een (deel van een)
financieel instrument worden in de jaarrekening opgenomen afhankelijk van de classificatie van het
financieel instrument als financiële verplichting respectievelijk als eigen-vermogensinstrument.
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Toelichting op de enkelvoudige balans
(x € 1.000)

Activa
Vaste activa
1

Materiële vaste activa

Onroerende en roerende zaken ten dienste van exploitatie
Het verloop van deze post is als volgt:
2015
Stand 1 januari:
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde
Mutaties:
Afschrijvingen
Totaal van de mutaties
Stand 31 december:
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde

2014
468
-459
9

468
-426
42

-9
-9

-33
-33

468
-468
0

468
-459
9

Afschrijvingen
De afschrijvingen op de onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie zijn bepaald volgens de lineaire
methode op basis van de volgende verwachte gebruiksduur:
- Automatisering

5 jaar

- Bedrijfsauto's

10 jaar

- Inventaris

5 en 10 jaar

2 t/m 4 Vastgoedbeleggingen
Vastgoedbeleggingen
31.12.2015
-

Sociaal vastgoed in exploitatie gekwalificeerd als vastgoedbelegging
Commercieel vastgoed in exploitatie

Totaal

31.12.2014

62.934

61.964

2.105
65.039

1.718
63.682

Het verloop van deze post is als volgt:
Sociaal vastgoed in exploitatie

Commercieel vastgoed in exploitatie

gekwalificeerd als vastgoedbelegging

Stand per 1 januari
Boekwaarde
Stelselwijziging
Boekwaarde na stelselwijzing

Mutaties:
Opleveringen
Aankopen en verbeteringen
Desinvesteringen
Herclassificatie
Aanpassingen reële waarde
Overige mutaties
Totaal van de mutaties

Boekwaarde 31 december
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2015

2014

2015

2014

61.964

49.557

1.718

820

0

6.906

0

-121

61.964

56.463

1.718

699

16
0
226
145
0

985
70
-220
130
42
12

182
-1.201
-226
2.215
0

6.995
30
-3.597
-130
2.203

970

5.501

387

1.019

62.934

61.964

2.105

1.718

2015

5 t/m 7 Financiële vaste activa
Financiële vaste activa

31.12.2015
1.

Vorderingen op maatschappijen waarin wordt deelgenomen

2.043

31.12.2014
2.089

Vanwege de negatieve waarde van de deelneming in WBVA Holding BV is deze in mindering gebracht op vordering op de deelneming.

1. Vorderingen op maatschappijen waarin wordt deelgenomen
Omschrijving vordering

WBVA Holding BV, Lening u/g

Boekwaarde
1-1-2015

Nieuwe
leningen

Aflossingen /
resultaat

Waardewijzigingen

Boekwaarde
31-12-2015

6.925

0

0

0

6.925

WBVA Holding BV, negatieve waarde van de deelneming

-3.628

0

-960

0

-4.588

Mutaties

-1.208

914

0

0

-294

Totaal

2.089

914

-960

0

2.043

31.12.2015

31.12.2014

8 t/m 13 Vlottende activa
Voorraden

a.
Vastgoed bestemd voor verkopen
Totaal

876
876

295
295

Onder “Vastgoed bestemd voor verkopen” zijn de 6 teruggekochte VOV woningen opgenomen voor een bedrag van € 876.000.

Vorderingen

1.
2.
3.

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overige vorderingen
Overlopende activa

Totaal

31.12.2015
0
34
823
857

31.12.2014
23
558
320
901

1. Belastingen en premies sociale verzekeringen
Deze post is als volgt samengesteld:
a.
Omzetbelasting
Totaal

2. Overige vorderingen
Debiteuren koopwoningen
Overige debiteuren
Totaal

31.12.2015
0
0

31.12.2015
0
34
34

31.12.2014
23
23

31.12.2014
534
24
558

3. Overlopende activa
Deze post is als volgt samengesteld:
-

Vooruitbetaalde kosten
Vooruitbetaalde rente
Nog te declareren vergoeding voor aanleg openbaar gebied Allemanswaard
Af te rekenen service kosten
Overige

Totaal

14

31.12.2015

31.12.2014

68
277
454
8
16

38
277
0
0
5

823

320

Liquide middelen

Liquide middelen
Deze post is als volgt samengesteld:
a. Rekening-courant saldi (direct opvraagbaar):
ING
BNG
ABN AMRO
Rabobank
Totaal

31.12.2015

31.12.2014

1
749
101
501

507
1.262
4
1.472

1.352

3.245

2015
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Passiva
15

Eigen vermogen

Eigen vermogen
Deze post is als volgt samengesteld:
1.

Overige reserves

Totaal

31.12.2015

31.12.2014

17.912

16.207

17.912

16.207

Deze post is als volgt samengesteld:
a. Algemene bedrijfsreserve
Stand per 1 januari volgens jaarrekening 2014 respectievelijk 2013
Bij: cumulatief effect 1 januari 2014 respectievelijk 2013 wegens stelselwijzing
Stand per 1 januari op basis van nieuwe grondslagen
Herclassificatie Kapitaalbelang Molenbrink BV
Foutherstel VOV-waardering
Stand per 1 januari na foutherstel en herclassificatie

31.12.2015
-3.679
19.886
16.207

32.603
-9.936
22.667

21
-116
16.112

22.667

Resultaat 2014 volgens jaarrekening 2014
Aanpassing resultaat 2014 voor vergelijkingsdoeleinden
Aangepast resultaat 2014 op basis van nieuwe grondslagen
Resultaat 2015
Resultaat van het jaar
Stand per 31 december op basis van nieuwe grondslagen

31.12.2014

-27.857
21.397
-6.460
1.800
1.800

-6.460

17.912

16.207

Voor een toelichting op het foutenherstel en de herclassificaties wordt verwezen naar de grondslagen, hoofdstuk 1 Algemeen, paragraaf "Foutenherstel" en "Herclassificaties".

20 t/m 23 Kortlopende schulden
Kortlopende schulden
31.12.2015
1.
2.
3.

Schulden aan leveranciers
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overlopende passiva

Totaal

31.12.2014

225
341
744

260
352
931

1.310

1.543

225

260

De specificaties zijn als volgt:

1. Schulden aan leveranciers

2. Belastingen en premies sociale verzekeringen

31.12.2014

De specificatie is als volgt:
Loonheffingen
Omzetbelasting
Premies pensioenen

23
312
6

21
310
21

Totaal

341

352

3. Overlopende passiva

114

31.12.2015

31.12.2015

31.12.2014

De specificatie is als volgt:
Niet vervallen rente leningen
Nog te betalen kosten
Vooruitontvangen huren
Nog te verrekenen beheercomplexen
Restantverplichting nieuwbouw
Diversen

373
105
17
19
222
8

390
79
26
10
399
27

Totaal

744

931

2015

Toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening
(x € 1.000,-)

24 t/m 27 Bedrijfsopbrengsten
Bedrijfsopbrengsten
Huuropbrengsten

2015

Huuropbrengsten DAEB en niet-DAEB
Huurderving wegens leegstand
Huurderving wegens oninbaar

2014
3.875
-33
-83

3.505
-12
0

3.759

3.493

De gemiddelde huurverhoging van de woningen en woongebouwen DAEB per 1 juli 2015 bedroeg 1,0% (1 juli 2014: 4,3%).

Resultaat verkoop vastgoedportefeuille

2015

2014

Verkoop huurwoningen (sociaal vastgoed in exploitatie)
Verkoop commerciele ruimte (commercieel vastgoed in exploitatie)
Verkoop teruggekochte woningen VOV (voorraden)

298
0
95

195
36
99

Totaal

393

330

Voor het verkochte sociaal en commercieel vastgoed in exploitatie is de boekwaarde de geschatte reële waarde.
Voor het teruggekochte vastgoed onder VOV dat is doorverkocht zonder voorwaarden, is de boekwaarde de
reële warde op terugkoopmoment onder aftrek van de contractuele korting. Het in de winst- en verliesrekening
verantwoorde resultaat bij verkoop van vorengenoemd vastgoed is derhalve beperkt, gezien het geringe
verschil tussen de opbrengstwaarde en de boekwaarde.
De specificatie van de verkoopresultaten is als volgt:
2015
Opbrengst verkopen (2015: 10 woningen en 4 garages)
Af:
Boekwaarde verkochte/gesloopte eenheden (geschatte reële waarde)
Overige kosten
Totaal

Overige bedrijfsopbrengsten

2014
2.278
1.828
57
393

2015

5.139
4.775
34
330

2014

Deze post kan als volgt nader worden gespecificeerd:
1. Vergoedingen voor verrichte diensten:
Geactiveerde kosten eigen bedrijf i.v.m. nieuwbouw projecten
Huismeester
Administratievergoeding
2. Bedrijfsopbrengsten
Vergoeding niet verrekenbare service kosten
Overig
Totaal

0
23
0

138
9
6

24
0
47

23
2
178

28 t/m 35 Bedrijfslasten
Afschrijvingen materiële vaste activa

2015

Roerende zaken ten dienste van exploitatie
Totaal

Lonen en salarissen
Lonen en salarissen
Totaal

2014
9
9

2015

33
33

2014
296
296

310
310

2015
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Het verschil met de geconsolideerde winst- en verliesrekening wordt verklaard doordat een deel van de werknemers in dienst
is bij Allemanswaard Dienstverlening BV.
Bij Woningstichting Amerongen waren ultimo 2015 6 werknemers in dienst (2014: 9). Het aantal fulltime equivalenten bedroeg
ultimo 2015 4,98 fte (2014: 7,13 fte). De uitsplitsing naar organisatie-onderdeel is als volgt:
Omschrijving

Fte 2015

Fte 2014

Bestuur
Verhuurzaken
Onderhoud, herstructurering, nieuwbouw
Directiesecretariaat / Communicatie
Schoonmaak

0,55
2,43
2,00
0,00
0,00

0,55
2,43
3,11
0,67
0,37

Totaal

4,98

7,13

Sociale lasten en pensioenlasten

2015

Sociale lasten
Pensioenlasten
Totaal

Onderhoudslasten

44
50
94
2015

De lasten onderhoud betreffen:
Kosten klachten onderhoud
Kosten mutatie onderhoud
Kosten contractonderhoud
Overig onderhoud
Kosten planmatig onderhoud
Af: onderhoudslasten uitgevoerd door eigen werkapparaat
Totaal

Lasten servicecontracten

2014
53
64
117
2014
150
13
74
4
316
557
-48
509

2015

De lasten servicecontracten betreffen:
Kosten onderhoudsabonnement
Warmte en koude
Gas
Water
Electra
Warmtemeter
Schoonmaak
Tuinonderhoud
Huismeester
Diversen
Algemene beheers- en administratiekosten
Totaal

87
10
80
12
210
399
-62
337

2014
9
84
81
2
120
4
47
19
20
3
0
389

8
26
77
2
48
5
29
17
5
5
5
227

De stijging van de kosten is het gevolg van het in exploitatie nemen van het complex Allemanswaard te Amerongen. De bedrijfsruimten vanaf november 2014.

Overige bedrijfslasten
De overige bedrijfslasten betreffen:

2015

2014

Overige kostensoorten
-

Overige personeelskosten
Huisvestingskosten
Kosten Raad van Toezicht
Advieskosten
Algemene kosten**

461
69
42
310
371

451
62
52
144
251

124
26
25
5
442
0
2
27
172
2.076

114
25
25
5
378
118
0
0
154
1.779

Bedrijfslasten
-

Totaal

36

Belastingen:
- OZB
- Watersysteemheffing (door Waterschap)
Verzekeringen
Contributie Landelijke Federatie
Verhuurderheffing (vanaf 2013)
Bijdrage saneringssteun
Heffing Autoriteit Woningcorporaties (vanaf 2015)
Afboeking oude/niet af te rekenen servicekosten
Diversen

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedbeleggingen
2015

-

Ongerealiseerde waardeverandering marktwaarde sociaal vastgoed in exploitatie
Ongerealiseerde waardeverandering marktwaarde commercieel vastgoed in exploitatie
Ongerealiseerde waardeverandering marktwaarde vastgoed verkocht onder voorwaarden
Afwaardering sociaal vastgoed in ontwikkeling
Overige

2014
2.215
145
-94
0
0
2.266

2.202
42
-813
-1.850
-254
-673

Het verschil met de geconsolideerde winst- en verliesrekening wordt verklaard door de niet-gerealiseerde waardeveranderingen
in Woningbouwvereniging Amerongen Bedrijfsonroerend goed BV en Woningbouwvereniging Amerongen Dienstverlening BV.
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37 t/m 41 Financiële baten en lasten
Financiële baten en lasten
Resultaat uit deelnemingen
-

2015

WBVA Holding BV

Totaal

Opbrengst vorderingen behorend tot de financiële vaste activa
Totaal

-

-960

-770

-960

-770

2015

Rente te vorderen BWS subsidie
Rente Leningen ug, uitgeleend aan Deelneming WBVA Holding BV

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten

2014

2014
0
280

4
280

280

284

2015

Rente liquide middelen

2014
8
8

Totaal

8
8

Overige gegevens
Toerekening jaarresultaat
1.
Totaal

Resultaat boekjaar

2015

2014
1.800

-6.460

1.800

-6.460

2015
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Ondertekening van de jaarrekening
Bestuur
De jaarrekening van WsA is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur van Rhenam en ondertekend
op 15 juni 2016.

Mr. M. Rink
directeur-bestuurder

Raad van Commissarissen
De jaarrekening is vastgesteld door de Raad van Commissarissen van Rhenam op 20 juni 2016.

Drs. G.R. Staal

Drs. M. Muller RE RA

Voorzitter

Vicevoorzitter

J. de Jong

G. Ploeg

Lid

Lid

Mr. ing. H. Olde Meule
Lid
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Overige gegevens
Gebeurtenissen na balansdatum
De Eerste Kamer stemde dinsdag 17 maart 2015 unaniem in met de herzieningswet Toegelaten Instellingen
Volkshuisvesting. Dit wetsvoorstel beoogt het functioneren van woningcorporaties als ondernemingen met een
maatschappelijke taak te verbeteren. Daartoe worden de Woningwet en een aantal andere wetten gewijzigd.
Naast het effect op de relatie met de externe stakeholders zal de herzieningswet ook van invloed zijn op het te
voeren beleid door de corporatie. Vanuit de herzieningswet worden restricties gelegd op activiteiten en het te
volgen huurbeleid. De mogelijke effecten doen zich voor bij het kunnen uit ontwikkelen van bestaande projecten
portefeuille, de samenstelling en financiering van het niet-DAEB bezit, de wijze waarop woningtoewijzing dient
plaats te vinden en de huurprijs die gevraagd kan worden. Dit kan zijn weerslag hebben op kasstromen en
daarvan afgeleid de waardering van het vastgoed.
Omdat op onderdelen de Algemene Maatregelen van Bestuur nog moeten worden ingevuld en de uitwerking
door de corporatie van bovenstaande nog dient plaats te vinden is het op dit moment niet mogelijk om de
financiële effecten te kwantificeren.
Per 31 december 2015 is de fusie tussen WsA en de Rhenense Woningstichting (RWs) een feit geworden met het
passeren van de fusieakte. Het fusieproces is met succes doorlopen, waarbij de benodigde instanties een
positieve bijdrage hebben geleverd. De RWs is fusiedrager (verkrijgende rechtspersoon) en WsA is de
verdwijnende rechtspersoon. Om de fusie juridisch mogelijk te maken was het noodzakelijk om onze rechtsvorm
van WsA (vereniging) om te zetten naar een stichting. Hiervoor was de goedkeuring vereist van de algemene
ledenvergadering (hierna: ALV), waarbij tevens de statuten dienden te worden gewijzigd. Op 4 juni 2015 heeft
de ALV de benodigde goedkeuring gegeven voor de omzetting, waardoor de omzetting per 1 juli 2015 heeft
kunnen plaatsvinden.
Na de succesvolle afronding van de verkennende gesprekken hebben bestuur en RvC’s van beide organisaties
Deloitte Financial Advisory Services opdracht gegeven een due dilligence onderzoek uit te voeren bij WsA. Dit
onderzoek heeft tot doel gehad de uitgangspositie en financiële, fiscale en juridische risico’s van de beoogde
fusie in kaart te brengen. Uit het rapport is gebleken dat er geen risico’s zijn geconstateerd die een fusie in de
weg staan. Wel zijn er in het rapport aanbevelingen gedaan om de risico’s zoveel mogelijk te mitigeren. Deze
aanbevelingen zijn meegenomen bij de verdere integratie van de organisaties.
Uit het due dilligence rapport blijkt dat de fusiecorporatie Rhenam Wonen ruim voldoet aan de ratio’s van het
WSW. Daarnaast hebben de beoogd fusiepartners een meerjarenbegroting opgesteld en een fusie meerwaarde
document. Dit laatste document heeft de grondslag gevormd voor het verkrijgen van de positieve zienswijzen
van de huurdersorganisaties (HPF en REA), de Belanghoudersvertegenwoordiging (BHV Amerongen) en de
gemeenten Utrechtse Heuvelrug en Rhenen.
Het WSW heeft eveneens een positieve zienswijze afgegeven op de fusie. Hierop is goedkeuring gevraagd van
de fusie aan de Minister en zijn de benodigde documenten (zienswijzen, meerjarenbegroting, fusie meerwaarde
document en overige bescheiden) aan de Autoriteit woningcorporaties gestuurd. Op 2 december 2015 hebben
wij de beslissing van de Minister ontvangen, waarbij hij aangeeft in te stemmen met de fusie. Op 17 december
2015 hebben de RvC’s het besluit tot fusie goedgekeurd.
Na de succesvolle afronding van de fusie hebben wij op 26 januari 2016 schriftelijke bevestiging ontvangen van
de Autoriteit woningcorporaties dat het verscherpt toezicht van WsA is beëindigd.
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