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3054 SK, Rotterdam 



Woord vooraf 
Stichting Humanitas Huisvesting verkeert in turbulente  tijden waarin zich veel ontwikkelingen afspelen. 
Ook de organisatie ziet zich voor eeri aantal grote uitdagingen geplaatst,  die zij alien met grote inzet en 
naar beste eer en geweten oppakken. 

De huurder is en blijft in beeld en we zien dagelijks welke toegevoegde waarde we hebben  voor de 
huurder en weizijn en zorg organisaties. De inzet, betrokkenheid en deskundigheid van alien die bij de 
woningcorporatie betrokken zijn, is hierbij van grote betekenis. 

Een woord van dank is hierbij op zijn plaats. 

Edwin van den Berg, 

Directeur  bestuurder 
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Verslag van het bestuur 

2015 zal voor Stichting Humanitas Huisvesting (hierna: SHH) de geschiedenis in gaan als het jaar 
waarin zich zodanig veel omstandigheden voordeden dat een geheel nieuwe inrichting en aanpak van 
de organisatie en werkzaamheden onafwendbaar werd. 

Tot eind 2015 was SHH door een personele unie verbonden en verweven met Stichting Humanitas 
Rotterdam (hierna: SHR) een zorgorganisatie. Deze personele unie kwam tot uitdrukking door zowel 
een gezamenlijke Raad van Commissarissen (hierna: RvC) als een gezamenlijk Bestuur. 

In 2013 is SHH, vanwege een zeer zwakke financiele positie, onder verscherpt toezicht gekomen van de 
externe toezichthouders het Centraal Fonds Volkshuisvesting, thans de Autoriteit woningcorporaties 
(hierna: Aw) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (hierna: WSW). Het kostenniveau van SHH 
betrof drie keer het niveau van de corporatie benchmark, de waarde van de leningen ten opzichte van 
het onderliggende vastgoed (LoantoValue) lag te hoog en de waardering van het vastgoed 
(kasstroom en kostenprognose) werd in twijfel getrokken. SHH diende een herstelplan op te stellen 
teneinde de liquiditeit en solvabiliteitspositie op termijn te verbeteren. 

In eerste instantie hebben de externe toezichthouders aangestuurd op verkenning van de 
mogelijkheden tot fusie. Hiertoe heeft de RvC eind 2014 besloten om naast de twee zittende 
bestuurders per 1 januari 2015 een interim bestuurder te benoemen om deze mogelijkheden te 
verkennen. In deze verkenning, uitgevoerd door de interim bestuurder, bleek na korte tijd dat er 
onvoldoende inzicht was in het bezit van SHH, wat een fusieorientatie tot een onuitvoerbare taak 
maakte. Daarnaast bleken de financiele stromen en processen tussen SHR en SHH sterk met elkaar 
vervlochten, ondanks het feit dat het twee separate juridische entiteiten betrof. 

De interim bestuurder heeft vervolgens een extern bureau de opdracht gegeven een volledige 
inventarisatie van het vastgoed uit te voeren. Uit deze inventarisatie is onder andere gebleken dat veel 
ruimtes door SHR in gebruik waren genomen, zonder dat hier huur of gebruikerscontracten tegenover 
stonden. 

Door de externe toezichthouders is vervolgens aangedrongen om de personele unie van de RvC en het 
Bestuur van SHH en SHR zo snel mogelijk op te heffen. Hiertoe is per 1 juli 2015, in opvolging van de 
interim bestuurder, een nieuwe statutair bestuurder benoemd. De twee overige bestuurders van SHH 
die tevens bestuurder zijn van SHR, zijn op 15 augustus 2015 afgetreden. Vanaf 15 augustus 2015 
wordt SHH derhalve bestuurd door een eenhoofdig bestuur. 
In oktober 2015 heeft de RvC van SHR en SHH besloten zich per 1 januari 2016 te splitsen, waarmee 
ook de personele unie bij de RvC wordt opgeheven. Formeel is daarmee de personele unie tussen SHH 
en SHR vanaf 1 januari 2016 opgeheven. 

Tijdens de demarcatie is naar voren gekomen dat de administrate en organisatie van SHH dermate 
verweven was met de zorgorganisatie van Humanitas, dat deze verwevenheid eerst moest worden 
opgeheven alvorens onderzocht kon worden of fusie met een andere corporatie tot een realistische 
mogelijkheid behoorde om de financiele problemen van SHH het hoofd te bieden. 
In de zomer van 2015 werd duidelijk dat de administratie van SHH niet volledig was en is gestart met 
een inventarisatie van het bezit, de bestaande huurcontracten en de kostenstromen. 

Vanaf oktober is het daadwerkelijke ontvlechten van de twee stichtingen, SHH en SHR, begonnen en op 
1 januari 2016 waren de meest basale processen losgekoppeld en functioneerde SHH voor het eerst 
sinds haar oprichting zelfstandig als woningcorporatie. 

In de loop van 2016 ontstond meer inzicht over de werkelijke cijfers voor wat betreft het benodigde 
onderhoud aan de complexen van SHH en kwam meer inzicht in de huurverwachtingen voor de 
komende jaren. 
Ook werd duidelijk dat van een deel van de aangetrokken leningen niet duidelijk is waar deze aan 
besteed zijn en er een financieel ongezonde verhouding is tussen de omvang van de leningportefeuille 
en de waarde van het bezit. 
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SHH heeft op 1 juli 2016 een (herzien) herstelplan doorgerekend en ingediend bij het WSW en de Aw. Uit 
deze doorrekeningen kwam naar voren dat SHH niet zelfstandig binnen tien jaar tot financieel herstel kan 
komen zodat SHH weer aan alle financiele ratio's van het WSW voldoet. 
Naar aanleiding van het herstelplan van juli 2016 heeft SHH op 17 oktober 2016 een aanwijzing van de 
Minister voor Wonen en Rijksdienst en interventie van WSW opgelegd gekregen. Deze aanwijzing betreft 
het opstellen van een herstructureringsplan waarin ten minste de volgende onderdelen zijn uitgewerkt: 
I.  Vaststellen van de noodzakelijke DAEBportefeuille; 
II.  Het opstellen van 'factsheets' per complex; 
III.  Het doorrekenen van de scenario's: 

o  Zelfstandig voortbestaan; 
o  Fusie; 
o  Activa  passiva  transactie(s),  al  dan  niet  in  combinatie  met  een  liquidatiescenario  of 

faillissementsscenario. 

Het ingediende herstructureringsplan  bevestigt het beeld dat SHH niet  zelfstandig tot  financieel herstel 
kan komen en zich gedwongen ziet een aanvraag voor saneringssteun bij het WSW in te dienen. Op het 
moment van  deponeren van deze jaarstukken wordt  deze aanvraag  opgesteld. De aanvraag dient aan 
verschillende eisen te voldoen, hiervoor wordt verwezen naar de Woningwet en de beleidsregels van het 
WSW hieromtrent. 
Daarnaast  werd SHH  opgedragen haar  governance  te  versterken  en  te onderzoeken  in hoeverre de 
ontstane situatie te wijten is aan derden (aansprakelijkheid). 
In  december  2016  hebben  Aw en WSW  in een  gezamenlijk  brief  laten  weten  dat  de  uitwerking  van 
scenario's II. en III. nader uitgewerkt dienen te worden in samenwerking met woningcorporaties werkzaam 
in de regio. Deze nadere uitwerking is  noodzakelijk om vast te kunnen stellen wat de saneringssubsidie 
bedraagt bij de verschillende scenario's, zodat op basis van deze uitkomsten het voorkeursscenario kan 
dienen als basis voor een aanvraag voor saneringssubsidie. 
Op  het  moment  van  deponeren  van  deze  ongecontroleerde  jaarstukken  is  de  aanvraag  voor  een 
saneringssubsidie  bijna  afgerond  en  lijkt  het  voorkeursscenario  te  worden  vastgesteld  op  een  fusie 
scenario.  De  komende weken zal  de  aanvraag definitief  gemaakt  worden en  zullen gesprekken met 
potentiele fusie kandidaten aanvangen. 

Door de onvolledige en op onderdelen ook onjuiste administratie is SHH niet in staat gebleken om tijdig 
haar jaarstukken op te stellen en te laten controleren door een externe accountant. Om alle 
stakeholders van SHH wel tijdig te kunnen informeren over de gang van zaken gedurende het boekjaar 
2015 op basis van de beschikbare informatie, heeft het bestuur van SHH besloten om de hierna 
volgende jaarstukken, welke niet door de RvC zijn vastgesteld en niet zijn voorzien van een 
accountantsverklaring van de controlerend accountant (hierna: voorlopige  jaarstukken) te deponeren en 
publiceren. Dit wil niet zeggen dat er geen gecontroleerde jaarstukken zullen worden vastgesteld, maar 
dit heeft meer tijd nodig. 
De vertraging wordt veroorzaakt door een aantal fouten in de jaarrekening van 2014 die vanwege een 
gebrekkige administratie niet eenvoudig te duiden waren. Helaas is er op het moment van deponeren 
van deze voorlopige jaarstukken voor een aantal posten nog onvoldoende zekerheid over de 
openingsbalans van 2015. De onderzoeken om deze onzekerheid weg te nemen en/of voldoende te 
kunnen duiden zijn nog niet afgerond. In de algemene toelichting van de jaarrekening is een en ander 
toegelicht. 
De hiervoor beschreven gang van zaken en onzekerheden vormt tevens de reden waarom de 
controlerend accountant nog niet heeft kunnen overgaan tot afgifte van een accountantsverklaring als 
bedoeld in artikel 2:393 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. 

Op basis  van het herstelplan  van 1  juli 2016 en het herstructureringsplan  van 21 november 2016 heeft 
het bestuur van SHH  vastgesteld dat  de zorgelijke financiele situatie van  SHH zich niet structureel zal 
verbeteren  en  dat  de  continuTteit  van  SHH  zonder  aanvullende  middelen  zoals  een  krediet  en/of 
saneringssubsidies onzeker is. Zonder aanvullende middelen zal SHH binnen enkele maanden een acuut 
liquiditeitsprobleem hebben. Het bestuur heeft echter de verwachting dat de saneringssubsidie zal worden 
toegekend. 

Rotterdam, 31 januari 2017 

Edwin van den Berg, 
Interim directeur  bestuurder 
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Verslag van de Raad van Commissarissen 

Taakstelllng 
Statutair is bepaald dat de RvC toezicht houdt op het beleid van het bestuur en de algemene gang van 
zaken binnen SHH. Daartoe horen onder meer het toezicht op de werking en integriteit van interne 
controle en risicobeheersingsystemen, het geven van gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur 
en de uitvoering van de Governance code Woningcorporaties. De RvC wordt hierbij geacht belang te 
hechten aan de maatschappelijke rol van SHH, de relatie met stakeholders en andere corporaties. 
Efficientie en effectiviteit in relatie tot de organisatiekosten en de belasting van het werkapparaat zijn 
daarbij een belangrijk punt van aandacht. 

Inhoud van het toezicht 
Werkwijze 
SHH vormt een personele unie met SHR en heeft derhalve dezelfde RvC als SHR. In 2015 is de RvC 
gestart om het toezicht van SHH in aparte vergaderingen te bespreken. Voor die tijd waren de beide 
stichtingen onderhevig aan een vorm van toezicht en werden de belangen van SHH voor wat betreft de 
governance in dezelfde stukken en toezichtorganen behandeld als SHR. De personele unie is per 1 
januari 2016 opgeheven en vanaf die datum hebben beide stichtingen een eigen bestuur en eigen 
toezicht. 

Besluitvormingsproces 
In het besluitvormingsproces dient de RvC voor een eigen agenda te zorgen,  zodat alle noodzakelijke 
besluitvorming transparant wordt geagendeerd. De werkorganisatie faciliteert de RvC hierbij met de 
noodzakelijke stukken. 
Hiertoe heeft de werkorganisatie relevante stukken, verslagen en notulen bijgehouden en gearchiveerd. 

Mandatering van het bestuur 
De raad van bestuur is, mits voorafgaand goedkeuring door de RvC is verkregen, bevoegd tot het 
verkrijgen, vervreemden en bezwaren van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten 
waarbij de Stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk 
maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. In het verslagjaar 2015 heeft 
een verkoop en geen aankopen plaatsgehad. 

Financiele continuiteit 
De financiele continuiteit is voor zowel het bestuur als ook de RvC een belangrijk thema van 2015 
geweest. 
Intensieve sturing op kosten heeft ertoe geleid dat zich in 2015 en 2016 geen acute liquiditeitsproblemen 
hebben voorgedaan. Het  betreurt de RvC  in grote mate dat  bepaald planmatig onderhoud  wederom  is 
uitgesteld in 2015 en 2016. Ook voor 2017 zal intensieve sturing op kosten en opbrengsten noodzakelijk 
zijn. Het besluit van het bestuur om in maart 2017 saneringssubsidie aan te vragen wordt gesteund door 
de RvC. Met het bestuur is de RvC van mening dat saneringssubsidie noodzakelijk is. Zonder aanvuliende 
middelen zal SHH in 2017 binnen enkele maanden een acuut liquiditeitsprobleem hebben. 

Volkshuisvestelijke opgave 
Met het bestuur is in het kader van de begroting voor 2016 overleg geweest over het vast te stellen 
huurbeleid. Het huurbeleid is vanwege de financiele problemen gericht op maximale huuropbrengsten, 
waarbij de meeste kwetsbare doelgroep zo veel als mogelijk gespaard blijft voor huurverhogingen. 

Landelijke politiek 
De RvC volgt de ontwikkelingen in de landelijke politiek op het gebied van de volkshuisvesting. De 
belangrijkste gespreksonderwerpen naar aanleiding van politieke ontwikkelingen waren: 

De nieuwe woningwet en passend toewijzen; 
De verdeling tussen diensten van algemeen economisch belang (DAEB) en nietDAEB; 
Betaalbaarheid van de woningen voor huurders; 
Onderhoudsbegroting. 
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Verantwoordlng 
De RvC had in 2015 zeven vergaderingen, bij ieder van deze vergaderingen was tenminste een lid van 
de Raad van Bestuur aanwezig. In deze vergaderingen is besproken: 

Verscherpt toezicht bij Aw en bijzonder beheer bij WSW 
Herstelplan uit 2014 
Vastgoed inventarisatie 
Verwevenheid financiele stromen 
Ontvlechten processen en financien SHH en SHR 
Treasury statuut 
Fusie mogelijkheden 
Nieuwe vormen governance SHH 
Samenwerking Bouwvereniging Onze Woning 
Meerjarenbegroting en overige jaarstukken 
Mogelijkheden voor herstel van SHH 

Besluiten en belangrijkste bespreekpunten van 2015: 
Financiele situatie 
Benoemen directeur bestuurder a.i. dhr. J. Thielen 
Benoemen directeur bestuurder R. van Oostveen 
Benoemen nieuwe controlerend accountant met ingang van boekjaar 2015 
Vaststellen begroting 2016 vaststellen jaarstukken 2014 
Fusie orientatie 
Treasury 
Vastgoedinventarisatie n.a.v. bevindingen interim bestuurder 

In het kader van het herstelplan en het verscherpte toezicht door de Aw hebben diverse (tussentijdse) 
gespreken plaatsgevonden met de RvC of een vertegenwoordiging van de RvC. Bij deze gesprekken 
was de directeur bestuurder a.i. betrokken. 

Verslag Auditcommissie 
Binnen de RvC functioneert sinds boekjaar 2015 een aparte auditcommissie voor SHH, voorheen werd 
over beide stichtingen in dezelfde Audit Commissie vergaderd. 
De auditcommissie bestond uit de heer H. Kevenaar (voorzitter), mevrouw H. Tichler Schlemper en de 
heer C. van Rooijen. 
De auditcommissie is nauw betrokken bij de financiele continuYteit, de samenstelling van de begroting, 
het jaarverslag en het financieel beleidsplan. De auditcommissie is vier keer bij elkaar geweest in 
aanwezigheid van een van de leden van de Raad van Bestuur en de controller, later de interim directeur 
bestuurder en de adviseur financien. 

Tijdens deze vergaderingen is verschillende keren de financiele robuustheid van de organisatie aan de 
orde geweest alsmede de jaarrekening 2014 en de begroting 2016. Ook zijn er verschillende 
gesprekken geweest met de controlerend accountant en toezichthouders van het Aw en WSW. 
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Samenstelling RvC 
Atgemeen 
De RvC bestond gedurende 2015 vanuit de personele unie uit acht 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 samenstelling en bezoldiging van de RvC in 2015 was als volgt (gegevens overgenomen uit het 
jaarverslag 2015 van SHR): 

Functionaris  Functie  In dienst 

vanaf 

In dienst tot  Bezoldiging in het 

kader van de WNT 

Dhr. Stoove  Voorzitter RvC  15042014  31122015  € 8.750 

Mw. Hummelen  Lid RvC  01012007  31122015  € 7.500 

Dhr. v/d Biesheuvel  Lid RvC  01012008  31122015  € 5.000 

Mw. TichlerSchlemper  Lid RvC en AC  01012010  31122015  € 5.000 

Dhr. van Rooijen  Lid RvC en AC  01012010  31122015  € 5.000 

Mw. Abma  Lid RvC  01012011  31122015  € 7.500 
Dhr. Kevenaar  Lid RvC en AC  15042014  31122015  €3.750 

Mw. Van Parijs  Lid RvC  01012011  31122015  € 5.000 

De bezoldiging van de commissarissen alsmede de onkosten (zoals weergegeven in bovenstaand 
schema) die de RvC heeft gemaakt zijn gedragen door SHR. 
De samenstelling van de RvC in 2016 en 2017 wordt nader toegelicht in de algemene toelichting. 

Integriteit 
Alle leden van de RvC zijn onafhankelijk van SHH, het bestuur en jegens elkaar. Zij onderhouden geen 
banden met afnemers of toeleveranciers, met uitzondering van SHR. 
Er zijn geen tegenstrijdige belangen en er zijn geen betaalde nevenfuncties van het bestuur of de RvC 
leden met mogelijke tegenstrijdige belangen gemeld. Voor de geldende criteria wordt verwezen naar de 
integriteitscode. 

Zelfevaluatie 
In 2015 heeft geen zelfevaluatie van de RvC plaatsgevonden. 

Aanstelling en honorering bestuur 
SHH werd tot 15 augustus 2015 bestuurd vanuit de personele unie door een Raad van Bestuur die 
bestond uit twee leden: 

De heer R. van Damme; 
De heer G. Kempen. 

Vanaf 1 januari 2015 is daarnaast een interim bestuurder aangesteld tot 1 juli 2015. De taak van de 
interim bestuurder was te onderzoeken wat de mogelijkheden voorfusie waren. 
Vanaf 1 juli 2015 is een vaste directeur bestuurder aangesteld door de RvC. Deze functioneerde naast 
de twee zittende bestuurders vanuit de personele unie, maar had in tegenstelling tot de andere twee 
bestuurders uitsluitend het bestuur van SHH in portefeuille. 
Vanaf 15 augustus 2015 zijn de bestuurders vanuit de personele unie uitgeschreven uit het 
handelsregister en wordt SHH bestuurd door een eenhoofdig bestuur. De RvC was gedurende 2015 wel 
vanuit de personele unie actief en in functie. 
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Bestuur vanuit personele unie: 

Naam  Dhr. G Kempen 
Nevenfuncties  Lid RvB Stichting Humanitas Rotterdam 

Lid RvB Stichting Humanitas FHV 
Bestuurslid Stichting Locale Omroep Rotterdam 
Penningmeester SBWR 
Voorzitter RvT BOAZ 
Bestuurslid Stichting Vrienden van Humanitas 
Bestuurslid Stichting Berberis 

Werkzaam in huidige functie sinds  01012009 
Werkzaamheden beeindigd op  15 augustus 2015 

Naam  Dhr. R. van Damme 
Nevenfuncties  Lid RvB Stichting Humanitas Rotterdam 

Lid RvB Stichting Humanitas FHV 
Lid RvT Algemeen Pedagogisch Studiecentrum Utrecht 
Bestuurslid Stichting Berberis 

Werkzaam in huidige functie sinds  01012003 
Werkzaamheden beeindigd op  15 augustus 2015 

Interim bestuurder De heer J, Thielen: vanaf 2 januari 2015 

Naam  J. Thielen 
Overige en nevenfuncties  Voorzitter van de RvT De Pluryn Hoenderloo Groep 
Werkzaam in huidige functie sinds  2 januari 2015 
Werkzaamheden beeindigd op  30 juni 2015 

De heer R. van Oostveen: vanaf 1 juli 2015 medebestuurder SHH en vanaf 15 augustus 2015 
bestuurder SHH (eenhoofdig bestuur): 

Naam  R. van Oostveen 
Overige en nevenfuncties  Directeur/eigenaar Rob van Oostveen Management en Advies BV 

Vicevoorzitter RvT Stichting Wende (tot 1 September 2015) 
Lid RvC Trifolium Woondiensten 
Vicevoorzitter RvC Tablis Wonen 
Lid RvT RIBW Fonteynenburg 
Voorzitter visitatiecommissies Procorp, Zeist 
Voorzitter bestuur OX Vastgoednetwerk (tot 1 oktober 2015) 

Werkzaam in huidige functie sinds  1 juli 2015 
Werkzaamheden beeindigd op  9 September 2016 
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Interim bestuurder De heer E. van den Berg: vanaf 12 december 2016 

Naam  E. van den Berg 
Overige en nevenfuncties  Directeur eigenaar  van E. van den Berg Interim management BV 

(handelend onder Elboers) 
Secretaris VvE Mandelige Straat Dakota Nootdorp 

Werkzaam in huidige functie sinds  12 december 2016 
Werkzaamheden beeindigd op  NVT 

Beloningsbeleid 
De beloning van het bestuur en de RvC is onderhevig aan wet en regelgeving zoals bepaald in de Wet 
normering topinkomens en de Governance code van de Vereniging van Toezichthouders 
Woningcorporaties waarin richtlijnen voor de bezoldiging voor bestuurders en toezichthouders van 
corporaties zijn opgenomen. De bezoldiging van de interim bestuurder en de bestuurder die per 1 juli 
2015 is benoemd, is conform deze wet en regelgeving uitgevoerd. 
De bezoldiging van de bestuurders vanuit de personele unie is in beginsel vanuit SHR bekostigd. SHH 
heeft over 2015 geen kosten voor deze bestuurders doorbelast gekregen vanuit SHR. De bezoldiging 
van de RvC is eveneens vanuit SHR bekostigd en niet doorbelast aan SHH (in 2014 is hiervoor een 
bedrag van € 546.177 doorbelast aan SHH). 

De prestaties van SHH worden normaliter gemeten aan de hand van de mate van realisatie van de 
strategische doelstellingen. Echter het is uit de aanwezige administrate en overige documentatie niet op 
te maken welke (strategische) doelstellingen zijn opgelegd of afgesproken door de RvC met het bestuur. 
Het bestuur heeft in 2015 in elk geval de volgende prestaties geleverd: 

Uitvoeren noodzakelijk dagelijks onderhoud 
Woningen verhuurd aan de doelgroep 
Jaarstukken opgesteld 
Vastgoed inventarisatie uitgevoerd  . 
Huurbeleid opgesteld 
Ontvlechting van processen en financiele stromen tussen SHH en SHR 
Overleg met huurders en andere stakeholders 
Opvolging gegeven aan alle gevraagde informatie door Aw en WSW 
Opstellen basale administratieve organisatie en interne controle systeem voor SHH 
Opstellen en vaststellen procuratieregeling 
Leveranciersbeleid opgesteld 
Aanbestedingsbeleid opgesteld 

In algemene zin kan worden vastgesteld dat een bijdrage is geleverd aan het waarborgen van de 
financiele continuTteit en het beperken van financiele risico's binnen SHH. 

Corporate Governance 
Algemeen 
Corporate Governance is 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." Transparantie is bij het besturen van SHH van groot belang. Daarbij 
moeten de belangen van alle belanghebbenden worden meegewogen. 

Periodiek overleg met de accountant 
SHH heeft in 2015 overlegd met de controlerend accountant over zijn bevindingen bij de 
jaarrekeningcontrole 2014. Daarbij zijn onder andere de financiele continuTteit, het verscherpt  toezicht, 
bijzonder beheer bij het WSW en de waardering van het vastgoed aan de orde geweest. 

Verklaring 
De RvC heeft de jaarrekening 2015, die de balans, de winst en verliesrekening, de 
toelichting daarop en het volkshuisvestingsverslag omvat, nog niet vastgesteld. 
Door de onvolledige en op onderdelen ook onjuiste administratie is het bestuur  van SHH niet in staat 
gebleken om tijdig haar jaarstukken op te stellen en te laten controleren door een externe accountant. 

Prestaties 
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Om alle stakeholders van SHH wel tijdig te kunnen informeren over de wel aanwezige informatie, heeft 
het bestuur van SHH besloten om voorlopige en ongecontroleerde jaarstukken te deponeren en 
publiceren. 
Dit wil niet zeggen dat er geen gecontroleerde jaarstukken zullen worden vastgesteld, maar dit heeft 
meer tijd nodig. 
De vertraging wordt in belangrijke mate veroorzaakt door het in ernstige mate tekortschieten van 
jaarrekening van 2014 waarover een mededeling is gedeponeerd bij het handelsregister. Deze 
mededeling is niet voorzien van de wettelijk vereiste accountantsverklaring, omdat deze door de 
voormalig controlerend accountant KPMG niet is afgegeven. 

Toezicht op het bestuur 
De RvC heeft nog niet kunnen constateren dat het bestuur binnen de financiele kaders en 
maatschappelijke doelen die passend zijn voor de woningcorporatie bestuurt, omdat er nog geen 
accountantscontrole heeft plaatsgevonden. 

De RvC heeft waardering voor de inzet, werkwijze en resultaten die door de nieuwe en interim 
bestuurders zijn behaald in samenwerking met alle medewerkers en betrokkenen en spreekt hiervoor 
zijn erkentelijkheid uit. 

Dhr. H. Schouwenaars, 
Waarnemend Voorzitter Raad van Commissarissen, 
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Voorlopige en Ongecontroleerde 
Jaarrekening 2015 
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Voorlopige Balans per 31 december 2015 
(voor resultaatbestemming) 

A  c  t  i v  a 

(in duizenden euro's)  2015  2014 

Vaste activa 
Materiele vaste activa 
1. Sociaal vastgoed in exploitatie  PM  175.962 
2. Soc. vastgoed in ontwikk. bestemd voor eigen expl.  0  1.735 
3. Onr. en roerende zaken tdv de exploitatie  0  869 

PM  178.566 
Vastgoedbeleggingen 
4. Commercieel vastgoed in exploitatie  PM  20.485 

PM  20.485 
Financlele vaste activa 
5. Latente belastingvordering(en)  PM  4.775 
6. Overige vorderingen  5.628  213 

PM  4.988 

Som der vaste activa  PM  204.039 

Vlottende activa 

Voorraden 
7. Vastgoed bestemd voor verkoop  1.091 

1.091 

Vorderingen 
8. Huurdebiteuren  156  174 
9. Belastingen en premies sociale verzekeringen  PM 
10. Overige vorderingen  983  142 
11. Overlopende activa  308  916 

PM  1.232 

12. Liquide middelen  2.053  7.203 

Som der vlottende activa  PM  8.435 

Totaal activa  PM  212.474 
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P  a  s  s  i  v  a 

2015  2014 

Eigen vermogen 
13. Eigen vermogen  PM  5.173 

Voorzieningen 
14. Voorziening latente belastingverplichtingen 
15. Overige voorzieningen 

Totaal voorzieningen 

PM 
PM 

PM 

937 
1.600 

2.537 

Langlopende schulden 
16. Schulden/leningen kredietinstellingen 
17. Overige schulden 

Totaal langlopende schulden 

PM 
29.007 

PM 

170.077 
18.478 

188.555 

Kortlopende schulden 
18. Schulden aan kredietinstellingen  860 
19. Schulden aan leveranciers  1.335 
20. Belastingen en premies sociale verzekeringen  105 
21. Overlopende passiva  4.729 

Totaal kortlopende schulden  7.029 

838 
1.371 
278 

13.722 

16.209 

Totaal passiva  PM  212.474 
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Voorlopige Winst en verliesrekening over 2015 

(in duizenden euro's)  2015  2014 

Bedrijfsopbrengsten 
22. Huuropbrengsten 
23. Opbrengsten servicecontracten 
24. Resultaat verkoop vastgoedportefeuille 
25. Overige bedrijfsopbrengsten 

Som der bedrijfsopbrengsten 

PM 
2.482 
PM 
237 

PM 

20.711 
3.615 
72 
355 

24.753 

Bedrijfslasten 
26. Afschrijvingen (im)materiele vaste activa 
27. Overige waardeveranderingen (im)materiele 

vaste activa 
28. Bijzondere waardeveranderingen van 

vlottende activa 
29. Erfpacht 
30. Onderhoudslasten 
31. Leefbaarheid 
32. Lasten servicecontracten 
33. Huurlasten 
34. Overige bedrijfslasten 

Som der bedrijfslasten 

Bedrijfsresultaat 

8.391 

PM 

24 
4.190 
21 

2.963 
3.795 
5.553 

PM 

8.314 

791 

940 
31 

3.501 
185 

3.499 
3.804 
7.976 

PM 

29.041 

(4.288) 

35. Nietgerealiseerde waardeveranderingen 
vastgoedbeleggingen  PM  1.036 

36. Waardeveranderingen van 
financiele vaste activa en van vlottende effecten 

37. Opbrengst van effecten en vorderingen behorend 
tot de financiele vaste activa 

38. Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 
39. Rentelasten en soortgelijke kosten 

Saldo financiele baten en lasten 

Resultaat voor belastingen 

40. Belastingen 

Resultaat na belastingen 

(1.162) 

PM 
49 

(PM) 

(PM) 

PM 

PM 

(9.120) 

157 
(7.981) 

PM 

(16.944) 

(20.196) 

5.016 

(15.180) 

Nettoresultaat na belastingen  PM  (15.180) 
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Algemene toelichting behorende tot de jaarrekening 2015 

Algemeen 

Toegelaten instelling 
Stichting Humanitas Huisvestirig (hierna: SHH), gevestigd te Rotterdam, Minervaplein 1, is een stichting 
met de status  van toegelaten instelling conform artikel 70 eerste  lid van de Woningwet. Het  werkgebied 
van SHH is conform artikel 2 lid 4 van de Statuten de gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Bernisse, 
Briele,  Capelle  aan  de  IJssel,  Hellevoetsluis,  Krimpen  aan  de  IJssel,  Lansingerland,  Maassluis, 
Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Spijkenisse, Vlaardingen en Westvoorne. 
Het doel van de stichting is het passend huisvesten van mensen die behoren tot haar doelgroep. 
Het bezit van SHH (circa 2.500 eenheden) ligt in de gemeente Rotterdam, Rockanje en Capelle aan den 
IJssel en omvat onder meer sociale en vrije sector. Naast woningen bestaat het bezit uit zorgeenheden, 
bedrijfsruimten en parkeerplaatsen. 

Toegepaste standaarden 
SHH heeft de jaarrekening opgesteld met inachtneming van artikel 26,  eerste lid, van het Besluit Beheer 
Sociale Huursector. Dit artikel schrijft de toepassing van Titel 9 van Boek 2 BW 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 voorlopige en ongecontroleerde jaarrekening is opgemaakt op 31 januari 2017. 

De  jaarrekening  is niet  door  de RvC  vastgesteld en  niet  voorzien  van  een accountantsverklaring als 
bedoeld in artikel 2:393 BW. Om die reden worden de jaarrekening en daarvan uitmakende bestanddelen 
hierna steeds voorafgegaan door het adjectief "voorlopige". 

SHH wijkt  in deze  voorlopige  jaarrekening af  van bovengenoemde  standaarden omdat  zij vanwege  de 
beperkte administratie en informatie die tot haar beschikking staat nog niet in staat is aan de vereisten te 
voldoen. 

Het bestuur  van SHH heeft in december 2016 besloten om de  jaarrekening, ondanks  dat niet aan alle 
wettelijke vereisten kan worden voldaan, op te stellen en te deponeren. 
De afwegingen die tot dit besluit hebben geleid komen er op neer dat: 

de  administratie  onvoldoende  is  om een betrouwbaar  beeld  van SHH  te bepalen  en te  laten 
controleren door een externe accountant; 
er onzekerheid bestaat over de juistheid van bepaalde posten in de openingsbalans van 2015 en 
de benodigde onderzoeken en stappen om deze onzekerheid weg te nemen of tot een minimum 
te beperken  op het moment van  deponeren van deze  jaarrekening nog onvoldoende afgerond 
zijn (zie ook onderstaande tekst); 
van enkele posten door het bestuur is vastgesteld dat deze fout zijn opgenomen in jaarrekening 
2014, hierover heeft het bestuur een mededeling gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel op 
26 januari 2017(zie ook onderstaande tekst); 
het bestuur,  ondanks bovenstaande,  zo veel  als mogelijk haar wettelijke plicht wil nakomen en 
om die reden de voorlopige jaarrekening deponeert. 

Het  besluit  is  mede  tot  stand  gekomen  na  overleg  met  juridische  adviseurs  en  overige  relevante 
stakeholders. 
Het bestuur van SHH zal alles doen wat binnen haar vermogen ligt om de administratie volledig te krijgen 
en  de  onzekerheden  tot  een  minimum  te  beperken,  zodat  alsnog  een  volledige  en  gecontroleerde 
jaarrekening (voorzien van een accountantsverklaring) over boekjaar  2015 kan worden vastgesteld door 
de RvC en kan worden gedeponeerd. 

Verslaggevingsperiode 
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van een verslaggevingsperiode van een kalenderjaar. 
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Situatie Stichting Humanitas Huisvesting 

Verscherpt toezicht 
In 2013  is  SHH,  vanwege een  zwakke  financiele  positie,  onder  verscherpt  toezicht  gekomen van de 
externe toezichthouder  (de Aw) en in bijzonder beheer  van  de borgsteller  het Waarborgfonds Sociale 
Woningbouw (hierna: WSW). Eerst in  2013 en  later in  2015 kreeg SHH  de opdracht  om een (herzien) 
herstelplan op te stellen met als doel de liquiditeit en solvabiliteitspositie op termijn te verbeteren. 

SHH heeft op 1 juli 2016 een (herzien) herstelplan doorgerekend en ingediend bij het WSW en de Aw. Uit 
deze doorrekeningen kwam naar voren dat SHH niet zelfstandig binnen tien jaar tot financieel herstel kan 
komen zodat SHH weer aan alle financiele ratio's van het WSW voldoet. 
Naar aanleiding van het  herstelplan van juli 2016 heeft SHH op 17 oktober 2016 een aanwijzing van de 
Minister voor Wonen en Rijksdienst en interventie van WSW opgelegd gekregen. Deze aanwijzing betreft 
het opstellen van een herstructureringsplan waarin ten minste de volgende onderdelen zijn uitgewerkt: 
IV.  Vaststellen van de noodzakelijke DAEBportefeuille; 
V.  Het opstellen van 'factsheets' per complex; 
VI.  Het doorrekenen van de scenario's: 

o  Zelfstandig voortbestaan; 
o  Fusie; 
o  Activa  passiva  transactie(s),  al  dan  niet  in  combinatie  met  een  liquidatiescenario  of 

faillissementsscenario. 
Het herstructureringsplan is op 21 november  2016, conform de afgesproken tijdlijnen en kwaliteitseisen, 
ingediend. 
Het ingediende herstructureringsplan bevestigt  het beeld dat SHH niet zelfstandig  tot financieel herstel 
kan komen en zich gedwongen ziet op korte termijn een aanvraag voor saneringssteun bij het WSW in te 
dienen.  Op  het  moment  van  deponeren  van  deze  jaarstukken  wordt  deze  aanvraag  opgesteld.  De 
aanvraag dient aan verschillende eisen te  voldoen, hiervoor wordt  verwezen naar  de Woningwet en de 
beleidsregels van het WSW hieromtrent. 
Daarnaast  werd SHH opgedragen haar  governance  te  versterken  en  te onderzoeken  in hoeverre  de 
ontstane situatie te wijten is aan derden (aansprakelijkheid). 
In december  2016  hebben Aw en WSW  in  een gezamenlijk  brief  laten  weten  dat de uitwerking  van 
scenario's II. en III. nader uitgewerkt dienen te worden in samenwerking met woningcorporaties werkzaam 
in  de  regio.  Deze  nadere  uitwerking  is  noodzakelijk  om  vast  te  kunnen  stellen  hoeveel  de 
saneringssubsidie  bedraagt  bij  de  verschillende  scenario's,  zodat  op  basis  van  deze  uitkomsten  het 
voorkeursscenario kan dienen als basis voor een aanvraag voor saneringssubsidie. 
Op  het  moment  van  deponeren  van  deze  ongecontroleerde  jaarstukken  is  de  aanvraag  voor  een 
saneringssubsidie  bijna  afgerond  en  lijkt  het  voorkeursscenario  te  worden  vastgesteld  op  een  fusie 
scenario. De  komende  weken  zal  de aanvraag  definitief  gemaakt  worden en  zullen  gesprekken met 
potentiele fusie kandidaten aanvangen. 

Governance 
Tot eind  2015 waren  SHH en SHR  door een personele unie met elkaar verbonden  en verweven. Deze 
personele unie kwam tot uitdrukking in zowel een gezamenlijke Raad van Commissarissen (hierna: RvC) 
als een gezamenlijk Raad van Bestuur (hierna: RvB). 

In eerste instantie hebben  de externe  toezichthouder en  de borgsteller  aangestuurd op verkenning van 
de mogeiijkheden tot fusie  van SHH met een andere woningcorporatie. Hiertoe heeft de RvC eind 2014 
besloten om, naast de twee zittende bestuurders  van de personele unie, per  1 januari 2015 een interim 
bestuurder bij SHH te benoemen om  deze mogeiijkheden  te verkennen. Tijdens  deze verkenning bleek 
na  korte  tijd dat  er  onvoldoende inzicht  was  in het  bezit  van SHH en overige daarvoor  noodzakelijke 
(administratieve) gegevens, wat een fusieorientatie tot een onuitvoerbare taak maakte. Daarnaast bleken 
de financiele stromen en processen tussen SHH en SHR sterk met elkaar  vervlochten, ondanks het  feit 
dat het twee separate juridische entiteiten betreft. 

Door de externe toezichthouders is  vervolgens aangedrongen om de personele unie van de RvC en de 
RvB van beide stichtingen zo snel mogelijk op  te heffen en de processen en financiele stromen op korte 
termijn  te ontvlechten. Hiertoe  is  per  1  juli 2015,  in  opvolging van  de  interim bestuurder,  een nieuwe 
statutair bestuurder benoemd. De twee overige bestuurders van SHH, die  tevens bestuurder waren van 
SHR,  zijn op  15  augustus  2015 afgetreden.  Vanaf 15 augustus 2015 wordt  SHH  bestuurd door een 
eenhoofdig bestuur. 
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In oktober  2015  heeft  de RvC  van SHH en SHR besloten  zich per  1  januari  2016  te  splitsen  en alle 
processen en  financiele stromen  te ontvlechten.  Vanaf 1  januari 2016  is daarmee formeel  de personele 
unie tussen SHH en SHR opgeheven. 

Vanuit de RvC van de personele unie zijn in eerste instantie twee leden overgegaan naar de RvC van 
SHH. Deze twee leden, waarvan een voorzitter, hebben drie nieuwe leden geworven die per 14 maart 
2016 zijn aangesteld. In diezelfde periode zijn de twee  eerste leden, waaronder de voorzitter, 
teruggetreden. De RvC is vanaf dat moment met drie leden, waaronder een nieuwe voorzitter, 
doorgegaan. Drie leden is het statutaire minimum voor de RvC van SHH. 
Na een verschil  van inzicht over de aanpak van de financiele problemen van SHH is de bestuurder  van 
SHH  op  9  September  2016  teruggetreden  en  werden  zijn  taken  door  een  gedelegeerd  commissaris 
waargenomen tot 12 december 2016. 
In September is de voorzitter  van de RvC eveneens teruggetreden. Vanwege het delegeren van een van 
de commissarissen om de taken van de bestuurder waar te nemen resteerde nog een commissaris welke 
derhalve waarnemend voorzitter werd. 
In de daarop volgende periode zijn twee extra leden voor de RvC geworven en per 12 december 2016 is 
er een nieuwe bestuurder aangesteld, waarmee de gedelegeerd commissaris weer  terug is gegaan naar 
de RvC. 
Bovenstaande laat zich als volgt weergeven: 

Functie 1  Functie 2  Naam  Aangesteld sinds  Teruggetreden op 
Bestuurder  Rob van Oostveen  1 juli 2015  9 September 2016 
Voorzitter  Hans Kevenaar  1 januari 2016  5 april 2016 
Lid  Huguette Tichler 

Schlemper 
1 januari 2016  12 maart 2016 

Lid  Martin van Berkel  14 maart 2016  5 april 2016 
Voorzitter  Martin van Berkel  6 april 2016  27 September 2016 

Lid  Hein Schouwenaars  14 maart 2016  26 September 2016 
Wnd. 
voorzitter 

Hein Schouwenaars  27 September 2016  In functie 

Lid  Jos van Rooijen  14 maart 2016  8 September 
Gedelegeerd 
commissaris 

Jos van Rooijen  9 September 2016  12 december 2016 

Lid  Jos van Rooijen  12 december 2016  In functie 
Bestuurder  Edwin van den Berg  12 december 2016  In functie 
Lid  Bote de Vries  28 november 2016  In functie 

Op 17 oktober  2016 heeft SHH een extern toezichthouder  toegewezen gekregen door  de Minister  voor 
Wonen  en  Rijksdienst.  De  reden  dat  de  Minister  tot  deze  maatregel  is  overgegaan  is  de  fragiele 
governance van SHH door de teruggetreden bestuurder  en voorzitter  van de raad van commissarissen. 
De externe toezichthouder is aangesteld tot 1 mei 2017. De extern toezichthouder zal toezichthouden op 
alle activiteiten in het kader en naar aanleiding van het herstructureringsplan. Daarnaast zullen besluiten 
van materieel belang moeten  worden voorgelegd  aan de extern toezichthouder,  alvorens deze  kunnen 
worden geeffectueerd. 

Correcties jaarrekening 2014 
Naar aanleiding van zorgvuldig onderzoek naar de juistheid en volledigheid van de openingsbalans per 1 
januari 2015 is het bestuur  van SHH tot de conclusie gekomen dat een aantal posten in de jaarrekening 
2014 materiele  fouten bevatten.  Gelet op  de aard  en omvang  van de geconstateerde  materiele fouten 
constateert het bestuur dat de jaarrekening 2014 in ernstige mate tekortschiet in het verschaffen van het 
vereiste  inzicht.  Het  bestuur  heeft  ter  zake overlegd  met haar  financiele  en  juridische  adviseurs. Hun 
adviezen en de discussies met de raad van commissarissen hebben, naast de inzichten en het oordeel 
van het bestuur zelf,  voor het  bestuur aanleiding  gevormd te besluiten een mededeling ten  kantore van 
het  handelsregister  in  de  zin  van  art.  2:362  lid  6 BW  neer  te  leggen.  Die  mededeling  zal  de  hierna 
genoemde correcties op de jaarrekening 2014 bevat: 

a)  waarde van het sociaal vastgoed in exploitatie  is € 3 miljoen te hoog gewaardeerd; 
b)  vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie is € 1,7 miljoen te hoog gewaardeerd; 
c)  (on)roerende zaken ten dienst van eigen exploitatie is € 0,9 miljoen te hoog gewaardeerd; 
d)  Commercieel vastgoed in exploitatie is voor € 0,5 miljoen te laag gewaardeerd; 
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e)  financiele vaste activa is € 4,6 miljoen te laag gewaardeerd (waaronder een herrubricering van € 
5 miljoen liquide middelen vanwege een onjuiste toelichting); 

f)  vastgoed bestemd voor verkoop is € 1,1 miljoen te laag gewaardeerd; 
g)  liquide middelen is € 5 miljoen te hoog gewaardeerd (rubricering en toelichting fout); 
h)  voorzieningen is € 1,6 te hoog gewaardeerd; 
i)  langlopende (overige) schulden is € 2,9 miljoen te laag gewaardeerd. 

Ad a) 
Uit de vastgoedinventarisatie is tot op heden met zekerheid vast te stellen dat bepaalde verhuureenheden 
in de bedrijfswaarde van het sociaal vastgoed per ultimo 2014 zijn betrokken, welke daar niet in betrokken 
hadden mogen worden. Hierdoor  is het sociaal vastgoed  in exploitatie € 3 miljoen te hoog gewaardeerd 
in jaarrekening 2014. 

Ad b) 
In jaarrekening 2014 is onder de post 'vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie' een project 
geactiveerd dat  niet meer  verder  ontwikkeld  zal  worden  (aan  te merken als  gereed),  niet  voor  eigen 
gebruik bestemd is  en waarvoor  een verkoopverpiichting is  afgesloten met  een derde. Derhalve zal dit 
actief  als  'voorraad'  worden aangemerkt  en worden  gewaardeerd  tegen marktwaarde,  zijnde  de  prijs 
waarvoor de verkoopverpiichting overeen gekomen is. De  post 'vastgoed in ontwikkeling bestemd voor 
eigen  exploitatie'  is  in  jaarrekening  2014  hierdoor  €  1,7  miljoen  te  hoog  gewaardeerd.  Zie  ook  de 
toelichting ad f. 

Ad c) 
In jaarrekening 2014 is de post '(on)roerende zaken ten dienst van eigen exploitatie' € 0,9 miljoen te hoog 
gewaardeerd. Van € 0,7 miljoen kan niet worden vastgesteld waar  de activa op ziet, in de administrate 
ontbreken specificaties en inventarisatie heeft eveneens geen zekerheid kunnen bieden. 
Van € 0,2 miljoen is gebleken dat het ziet op een complex welke niet  in gebruik is door SHH voor eigen 
gebruik, maar  als  kantoor  wordt  verhuurd  aan SHR.  Dit  complex  dient  daarom  onder  'commercieel 
vastgoed  in  exploitatie'  te  worden  gepresenteerd  en  conform  de  daarop  van  toepassing  zijnde 
grondslagen te worden gewaardeerd. Zie ook de toelichting ad d. 

Ad d) 
Gebleken is dat een complex dat  in jaarrekening 2014  is gepresenteerd  in de post '(on)roerende  zaken 
ten  dienste  van  eigen  exploitatie'  (zie  toelichting  ad  c)  onder  'commercieel  vastgoed  in  exploitatie' 
gepresenteerd moet worden. Vastgoedbeleggingen is  hiermee in jaarrekening 2014 € 0,5 miljoen (€ 0,2 
plus € 0,3 vanwege aangepaste waardering grondslag) te laag gewaardeerd. Zie ook toelichting ad c. 

Ad e) 
Uit de administratie is gebleken dat in het saldo liquide middelen per ultimo 2014 ten minste een bedrag 
van €  5 miljoen  niet ter  vrije beschikking  staat  van SHH.  In jaarrekening  2014  is dit foutief  toegelicht. 
Omdat € 5 miljoen aan liquide middelen voor de komende 1824 maanden (vanaf 31 december 2014 en 
vanaf 31 december 2016 nog steeds van kracht) niet ter vrije beschikking staat, dient dit saldo te worden 
gepresenteerd als financiele vaste activa. 
Daarnaast is  in  jaarrekening 2014  een belasting  latentie opgenomen van € 0,4. Vanwege de  fout  ten 
aanzien van de voorziening (zie ad h) is deze latentie onjuist. Per saldo is in  jaarrekening 2014 de post 
'financiele vaste activa' € 4,6 miljoen te laag gewaardeerd. Zie ook toelichting ad g. 

Ad f) 
Zie  de  toelichting  onder  ad  b,  de  post  'vastgoed  bestemd  voor  verkoop'  is  €  1,1  miljoen  te  laag 
gewaardeerd in jaarrekening 2014. Het actief dat eerder gepresenteerd werd als vastgoed in ontwikkeling 
bestemd  voor  eigen  exploitatie  a  €  1,7  miljoen  wordt  op  basis  van  de  beschikbare  documenten 
gewaardeerd op € 1,1 miljoen in plaats van € 1,7 miljoen. 

Ad g) 
Zie de  toelichting onder  ad e,  het  saldo  liquide middelen  is  in  jaarrekening 2014 € 5  miljoen  te  hoog 
gewaardeerd vanwege een fout in de toelichting. 
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Adh) 
In de jaarrekening 2014 is een voorziening opgenomen voor beheerpand 'De Reigers' van € 1.6 miljoen. 
Het bestuur  kan zich  niet  vinden in  de uitgangspunten en veronderstellingen  die  tot  deze  voorziening 
hebben geleid.  Voor 2015 zal  opnieuw worden beoordeeld of en zo  ja in  welke mate  er sprake  is  van 
onvermijdbare verliezen ten aanzien van complex 'De Reigers'. 

Ad i) 
Het saldo langlopende schulden  is € 2,9 miljoen te laag gewaardeerd, omdat een lening met daarin een 
besloten derivaat op grond van RJ290 afgescheiden en tot waardering gebracht had moeten worden. 

Daarnaast  is  door  het  huidige  bestuur  de  keuze  gemaakt  om  de  negatieve marktwaarde  van  twee 
embedded derivaten in leningen met  een hoofdsom van € 12,7  en €  7 miljoen die in  jaarrekening 2014 
gepresenteerd  werden  onder  overlopende  passiva,  te  presenteren  onder  de  overige  langlopende 
schulden. 

Onzekerheden 
Bij de jaarrekening 2015 zijn de volgende onzekerheden ge'fdentificeerd,  welke nog niet in de balans en 
winst en verliesrekening tot uitdrukking zijn gebracht: 

Juridische claim 
Bij het ontvlechten van de financiele stromen en processen tussen SHH en SHR is een aantal transacties 
aangetroffen waaruit is gebleken dat SHH jarenlang ten dienste stond aan SHR. SHH heeft daarvoor een 
claim  ingediend bij SHR,  waarop SHR  een  tegenclaim heeft  ingediend bij SHH. In  eerste  instantie  is 
getracht om tot  een minnelijke regeling te komen aangaande de wederzijdse  vorderingen, hetgeen niet 
gelukt is. SHH heeft SHR in augustus 2016 gedagvaard voor een bedrag van € 19,2 miljoen. De vordering 
van SHR  op SHH heeft  dezelfde  status  zoals  deze was  op 8 februari  2016, namelijk een schriftelijke 
kennisgeving van het  standpunt van  SHR dat  zij meent  een  tegenvordering te  hebben van  circa € 18 
miljoen. SHH heeft geen onderbouwing voor deze tegenclaim ontvangen. 
In december 2016 heeft SHR een zogenaamd 'incident' opgeworpen, namelijk dat zij  van mening is dat 
de Rechtbank niet bevoegd is de claim  in behandeling te nemen. SHR  is van mening dat de claim door 
middel  van arbitrage  dient  te  worden  beslecht.  SHH  is  niet  tegen  arbitrage mits  die  voldoet  aan  de 
daarvoor  gebruikelijke  voorwaarden.  Echter  een  arbitrair  voorstel  volgens  daarvoor  gebruikelijke 
standaarden is nog niet ontvangen van SHR,  ondanks meerdere verzoeken van SHH hiertoe. Ondanks 
dat SHH niet  tegen arbitrage  is, is SHH van mening dat de Rechtbank wel bevoegd  is en  is daarom  in 
verweer gegaan tegen de stelling dat de Rechtbank niet bevoegd is. 

Onderzoek naar mutaties 
In de zomer van 2015 is SHH gewisseld van controlerend accountant. De jaarrekeningen 2011 tot en met 
2014 zijn  gecontroleerd door KPMG Accountants LLP.  Vanaf boekjaar  2015 wordt de  controle van  de 
jaarrekening uitgevoerd door Ernst & Young Accountants LLP (hierna: EY). 
In het najaar van 2015 is EY gestart met de interim controle voor boekjaar 2015. Uit deze controle is een 
aantal acties voortgekomen ten aanzien van de bedrijfsvoering en (financiele) administratie. Deze acties 
zijn alien voortvarend opgepakt, waaronder een onderzoek naar de mutaties in 2015. Uit steekproeven is 
naar  voren gekomen dat  er onzekerheid bestaat  over de  juistheid van een deel van de mutaties en dat 
vervolgonderzoek  noodzakelijk  is.  Dit  vervolgonderzoek  is  op  het  moment  van  deponeren  van  deze 
voorlopige jaarstukken nog in voile  gang en heeft  vanwege zorgvuldigheid een  lange doorlooptijd.  Het 
afronden  van  dit  onderzoek,  als  ook  de  conclusies  die  hieruit  getrokken kunnen worden,  zijn echter 
cruciaal voor het  opstellen van de definitieve  jaarstukken. Derhalve kunnen de  jaarstukken niet eerder 
definitief worden dan dat dit onderzoek volledig is afgerond. 
Onderzoeken naar mutaties, verwevenheid  van kosten en de  governance hieromtrent  wordt bemoeilijkt 
doordat SHH over een  beperkte administratie  beschikt. SHH heeft  tot nu  toe alles  gedaan wat  in haar 
vermogen ligt om  een volledige administratie van SHH van de afgelopen 7 jaar  beschikbaar  te krijgen, 
maar moet  constateren dat  de huidige  status  van de  administratie  niet  zal  verbeteren.  Dit  maakt  dat 
onderzoeken meer tijd kosten. 
Op welke  posten in de  jaarrekening de uitkomst van het  onderzoek  impact kan hebben is nog niet  met 
zekerheid te bepalen. 

Huurcontracten met SHR 
Tijdens de demarcatie tussen SHH en SHR en de vastgoedinventarisatie  is gebleken dat SHR gebruik 
maakt  van  het  vastgoed  van  SHH,  maar  niet  in  alle  gevallen  duidelijke  huurcontracten  en  of 
marktconforme huurcontracten heeft met SHH. 
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In sommige gevallen is geen huur of gebruikscontract aangetroffen in de administratie die SHH tot haar 
beschikking  heeft.  Dit  brengt  onzekerheden met  zich mee  ten  aanzien  van  de  waardering  van  het 
vastgoed. In  december 2015 is  de huur en gebruik situatie van SHR binnen het vastgoed  van SHH in 
kaart gebracht en ter controle neergelegd bij SHR. Naar aanleiding daarvan wordt met SHR het gesprek 
gevoerd om juiste en volledige contracten op te stellen, zodat de belangen van beide stichtingen gediend 
kunnen worden. Tot op het moment van deponeren van deze voorlopige jaarstukken is het nog niet gelukt 
hierover met SHR overeenstemming  te bereiken. De  uitkomsten zijn bepalend  voor de  waardering van 
het materieel vast actief van SHH en de resultaat effecten. 

Scheiden DAEB1 en nietDAEB bezit 
De  typering  van  het  bezit  van  SHH  is  door  het  voormalige  bestuur  niet  zichtbaar  vastgesteld  in 
beleidsnotities  of  andere  documenten  waaruit  blijkt  hoe  zij  haar  bezit  classificeert.  Omdat  deze 
classificatie  vereist  is  voor  het  waarderen  en  presenteren  van  alle  materiele  vaste  activa,  kan  de 
classificatie zoals gepresenteerd in jaarrekening 2014 niet met zekerheid als 'juist' worden beoordeeld. 
Voor de jaarrekening 2015 zal een scheiding van het DAEB en nietDAEB bezit worden vastgesteld door 
het huidige bestuur. Deze vaststelling zal de basis zijn voor de waardering en presentatie van de materiele 
vaste  activa per  ultimo  2015. De  vaststelling  is  op het moment  van  deponeren  van  deze  voorlopige 
jaarrekening nog niet gereed. 

Waardering materiele vaste activa 
Als  gevolg  van  de  onzekerheid  over  de  kosten  in  2015  en  de  contractsituatie  met  SHR  bestaat  er 
onzekerheid over de waardering van het vastgoed en resultaat effecten van SHH per ultimo 2015. Omdat 
daarnaast nog geen zekerheid is met betrekking tot de classificatie van het vastgoed en deze classificatie 
tot  materiele  verschiilen  kunnen  leiden  over  de  verschillende  type  vastgoed  (sociaal  vastgoed  en 
vastgoedbeleggingen), zijn  de waarde  van het  vastgoed en de hiermee  verbonden resultaatposten als 
PM post opgenomen. 

Eigen vermogen 
Naar aanleiding van  de onzekerheden  zoals bovenstaand  beschreven kan niet met  zekerheid worden 
vastgesteld op welke wijze het eigen vermogen zich heeft ontwikkeld in 2015 en of het eigen vermogen 
per 31 december 2015  juist was. Het bestuur  van SHH heeft nog enige  tijd nodig om dit met zekerheid 
vast te kunnen stellen. 

Pro Memorie posten 
Een aantal posten zijn in deze voorlopige en ongecontroleerde jaarstukken opgenomen als 'pro memorie' 
posten,  aangeduid  met  'PM'.  Pro  memorie  posten  zijn  posten  rechten  en  verplichtingen  die 
volledigheidshalve wel in de balans zijn vermeld doch niet in de balanstellingen zijn opgenomen. De reden 
dat bepaalde posten PM zijn opgenomen is  gelegen in het feit dat onvoldoende zekerheid bestaat over 
de omvang van deze posten. 

Continuiteit 
Op basis  van het herstelplan van 1 juli 2016 en het herstructureringsplan van  21 november  2016 heeft 
het bestuur  van SHH vastgesteld dat  de zorgelijke  financiele situatie  van SHH zich niet  structureel zal 
verbeteren  en  dat  de  continuiteit  van  SHH  zonder  aanvullende  middelen  zoals  een  krediet  en/of 
saneringssubsidies onzeker is. Zonder aanvullende middelen zal SHH binnen enkele maanden een acuut 
liquiditeitsprobleem hebben. 
Op basis van artikel V. bijlage 1 van het reglement van deelneming van het WSW, zal SHH in het geval 
van een (onverwacht en acuut) liquiditeiten tekort een beroep doen op dit artikel dat ziet op het verschaffen 
van een  noodkrediet  door WSW. Verder  zal het  bestuur  van SHH  in maart  2017 een aanvraag voor 
saneringssubsidie indienen bij het WSW. 
Omdat het  bestuur  van SHH de verwachting  heeft dat bovengenoemde beroepen op een noodkrediet 
en/of saneringssubsidie  zullen worden gehonoreerd, is de  voorlopige jaarrekening opgesteld  uitgaande 
van de continuTteitsveronderstelling. 

1 Diensten van algemeen economisch belang 
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling in de jaarrekening 

Regelgeving 

SHH heeft de jaarrekening opgesteld met inachtneming van artikel 26, eerste lid, van het Besluit Beheer 
Sociale Huursector. Dit artikel schrijft de toepassing van Titel 9  van Boek 2 BW 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 voorlopige jaarrekening is opgemaakt op 31 januari 2017. 

Oordelen en schattingen 
Bij de toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt het bestuur 
van  SHH  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. 

Salderen 
Een  actief  en  een  passief  post  van  het  vreemd  vermogen  worden  gesaldeerd  in  de  jaarrekening 
opgenomen uitsluitend indien en voor zover: 
�  een deugdelijk  juridisch  instrument  beschikbaar  is  om  het  actief  en de  post  van  het  vreemd 

vermogen gesaldeerd en simultaan af te wikkelen; en 
�  het stellige voornemen bestaat om het saldo als zodanig of beide posten simultaan af te wikkelen. 

Financiele instrumenten 
Onder financiele instrumenten worden zowel primaire financiele instrumenten zoals vorderingen, effecten 
en schulden, als afgeleide instrumenten verstaan. 

Alle aan en verkopen volgens  standaard markconventies van financiele activa worden opgenomen per 
transactiedatum, dat wil zeggen de datum waarop de Stichting de bindende overeenkomst aangaat. 

Voor de  grondslagen van de primaire financiele  instrumenten wordt  verwezen naar de behandeling per 
balanspost. 

Voor  de waardering  en verwerking  van  afgeleide  instrumenten wordt  verwezen naar  de  afzonderlijke 
paragraaf Derivaten en hedge accounting. 
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Grondslagen van balanswaardering in de jaarrekening 

Materiele vaste activa 

Sociaat vastgoed in exploitatie (gekwalificeerd als bedrijfsmiddel) 

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 per balansdatum (€ 710,69). 

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 ECbeschikking d.d. 15 december 2009. 

SHH heeft  haar sociaal vastgoed  (op portefeuilleniveau) als  bedrijfsmiddel gekwalificeerd,  gelet op  het 
beleid van de corporate waarbij vooral het realiseren van de volkshuisvestelijke taken centraal staat. Als 
gevolg hiervan wordt het sociaal vastgoed beschouwd als bedrijfsmiddel. 

Complexindeling 
Het  sociaal  vastgoed  in  exploitatie  is  opgedeeld  naar  kasstroomgenerende  eenheden  (complexen  / 
product markt combinaties)  waarvoor per complex een daarop gericht beleid is bepaald. Bij de indeling 
naar complexen I product markt combinaties  is bepalend de differentiate in de  vastgoedsturing van de 
corporatie  ten  aanzien  van  huur,  onderhoud,  bouwjaar  en  wijkgerichte  aanpak.  Verder  zijn  hierbij 
bepalende factoren: lokatie,  woningtype, doelgroep van SHH en prijsklasse. De  indeling sluit  derhalve 
aan op het strategische vastgoedbeleid van SHH. 

Waardering bij eerste verwerking 
Onder  'eerste  verwerking'  wordt  verstaan  het  verwerven  van  sociaal  vastgoed  dat  gereed  is  voor 
onmiddellijke eigen exploitatie, ongeacht of dit sociaal vastgoed in een aan/verkooptransactie van derden 
is verworven dan wel of het sociaal vastgoed in eigen beheer is ontwikkeld. 

Bij eerste verwerking wordt het sociaal vastgoed in exploitatie gewaardeerd tegen kostprijs. De kostprijs 
omvat  de  verkrijgings  of  vervaardigingsprijs  en  de  hieraan  direct  toerekenbare  overige  kosten. 
Investeringssubsidies worden in mindering gebracht op het geinvesteerde bedrag. Vastgoed vervaardigd 
in eigen ontwikkeling waarvan in de periode van de eigen ontwikkeling is vastgesteld dat de bedrijfswaarde 
van vastgoed in ontwikkeling naar verwachting lager zal zijn dan de (verwachte) vervaardigingsprijs van 
het vastgoed  in ontwikkeling,  is bij eerste waardering als sociaal vastgoed in exploitatie  de betreffende 
bijzondere waardevermindering eveneens in mindering op de vervaardigingsprijs gebracht. 

Waardering na eerste verwerking: toepassing actuele waarde 
Na eerste verwerking wordt sociaal vastgoed in exploitatie per complex gewaardeerd op actuele waarde. 
De actuele waarde wordt jaarlijks opnieuw bepaald. 

Voor  de  toepassing  van  de  waardering  op  actuele  waarde  wordt  op  elk  rapportagemoment  de 
vervangingswaarde  (verminderd  met  cumulatieve  afschrijvingen)  en  bedrijfswaarde  bepaald,  de 
waardering geschiedt op de laagste van de vervangingswaarde en bedrijfswaarde. 
De vervangingswaarde wordt bepaald op 31 december 2015. 

De  bedrijfswaarde  wordt  bepaald  door  middel  van  de  methode  van  verdisconteerde  toekomstige 
kasstromen uit huuropbrengsten en verkoopopbrengsten  verminderd met  uitgaven wegens onderhoud 
en  een  toegerekend  gedeelte  van  de  exploitatiekosten.  De  voor  de  bepaling  van  de  bedrijfswaarde 
gehanteerde parameters en variabelen worden jaarlijks geactualiseerd opdat daarmee de beste schatting 
van de actuele waarde tot stand komt; zij zijn uiteengezet in de toelichting. 
Door hun aard kent het grootste gedeelte van het  sociaal vastgoed in exploitatie een bedrijfswaarde die 
lager is dan de vervangingswaarde. 
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Uitgaven na eerste verwerking 
Uitgaven na eerste verwerking ten behoeve van een kasstroomgenererende eenheid (complex, product
marktcombinatie) die voldoen aan de algemene activeringscriteria worden geactiveerd. Ter beoordeling 
of en in hoeverre hierbij sprake is van een bijzonder waardeverminderingsverlies wordt uitgegaan van de 
additionele kasstromen die deze uitgaven tot gevolg hebben. Voor zover deze kasstromen lager zijn wordt 
het verschil met de uitgaven na eerste verwerking  ten laste van de winst en verliesrekening gebracht en 
verantwoord onder "Overige waardeveranderingen materiele vaste activa". 

Afschrijving 
Afschrijving vindt per complex plaats gedurende de periode van exploitatie van het sociaal vastgoed. 
In de periode tussen twee rapportagemomenten wordt een afschrijving ten laste van de resultatenrekening 
gebracht die is gebaseerd op de bedrijfswaarde van het voorgaande rapporteringsmoment, de verwachte 
gebruiksduur  en  de  verwachte  restwaarde  aan  het  einde  van  de  verwachte  gebruiksduur.  Voor  de 
bepaling van de afschrijvingslast wordt onderscheid gemaakt in componenten  van het sociaal  vastgoed 
met een verschillende levensduur. 

De restwaarde betreft de  verwachte waarde van het sociaal  vastgoed op moment  van verkoop dan wel 
geschatte grondwaarde op moment van sloop. 

Verwerking waardeverschillen 
Een verschil tussen de jaarlijks bepaalde actuele waarde en de boekwaarde wordt hetzij ten gunste of ten 
laste van de resultatenrekening verwerkt hetzij rechtstreeks in het eigen vermogen verwerkt. 
De  waardevermeerdering  van  een  materieel  vast  actief  als  gevolg  van  een  herwaardering  wordt 
rechtstreeks  in  het  eigen  vermogen  verwerkt. De  waardevermeerdering  wordt  echter  in de  winsten
verliesrekening verwerkt, voor  zover deze een terugneming van een waardevermindering van hetzelfde 
actief is die voorheen als last was verwerkt in de winstenverliesrekening. 
De  terugneming  van  een  waardevermindering  in  de  winstenverliesrekening  is  niet  hoger  dan  de 
boekwaarde die bepaald zou zijn indien in voorgaande jaren geen bijzonder waardeverminderingsverlies 
voor het actief zou zijn verantwoord. 

Buitengebruikstelling of afstoting 
Buitengebruikstelling (sloop) of afstoting (verkoop) op termijn wordt verwerkt in de bedrijfswaarde van het 
sociaal vastgoed in exploitatie. De bedrijfswaarde is bepaald op basis van doorexploitatie van het sociaal 
vastgoed over een veronderstelde economische gebruiksduur van doorgaans 50 jaar totdat het vastgoed 
op grond  van een  sloopbesluit  teniet  gaat;  de toekomstige  sloopkosten worden  in de  bedrijfswaarde 
meegenomen. Met  verkoop wordt  in de  bedrijfswaarde  rekening  gehouden uitsluitend  indien verkoop 
binnen vijf  jaar  plaats  vindt op basis  van een geformaliseerd verkoopplan  en indien  verkoop  juridisch 
mogelijk is. 

Herclassificatie 
Herclassificaties van sociaal naar  commercieel vastgoed en vice  versa vinden  plaats per  31 december 
van het verslagjaar op basis van de dan geldende huurliberalisatiegrens. De herclassificatie van sociaal 
naar commercieel vastgoed vindt plaats tegen bedrijfswaarde en van commercieel naar sociaal vastgoed 
tegen marktwaarde, waarbij de waardemutaties via het eigen vermogen worden verwerkt. 

Sociaal vastgoed in exploitatie onder erfpacht 
Een deel  van het sociaal  vastgoed in exploitatie is gebouwd op  grond met erfpachtverplichtingen. Deze 
erfpachtverplichtingen  zijn  afgekocht  voor  een bepaalde  periode  (  18  tot  21  jaren). De afkoopsom  is 
geactiveerd onder de post Sociaal  vastgoed in exploitatie. De waardering is tegen verkrijgingsprijs onder 
aftrek  van  lineaire  afschrijvingen  over  de  afgekochte  periode  van  het  erfpachtcontract  en  rekening 
houdend met de lagere realiseerbare waarde. 

Sociaal vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 

Vastgoed 
Het  betreft  investeringen  in  nieuwe  complexen  (nieuwbouw)  en  bestaande  complexen 
(woningverbetering,  herstructurering).  Waardering  vindt  plaats  tegen  de  kostprijs  (verkrijgings  of 
vervaardigingsprijs)  onder  aftrek  van  bijzondere  waardeverminderingen  als  gevolg  van  een  lagere 
realiseerbare waarde  (bedrijfswaarde). De kostprijs omvat  de verkrijgings of  vervaardigingsprijs en  de 
hieraan direct  toerekenbare overige kosten. 
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Verder wordt rente tijdens de bouw op vreemd vermogen geactiveerd. Voor onroerende zaken waarvoor 
specifieke financiering is aangetrokken, wordt de intrestvoet van deze specifieke financiering gehanteerd. 
Voor zover geen specifieke leningen zijn aangetrokken, wordt de geactiveerde  rente berekend op basis 
van de gewogen gemiddelde rente over de rentedragende schulden. 

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 kasstroomgenerende eenheid (complex, productmarktcombinatie), wordt 
rekening gehouden met de bedrijfswaarde van de bestaande kasstroomgenerende 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. 

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  vervaardigingsprijs),  minus  eventuele  investeringssubsidies,  verminderd  met 
cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingsverliezen. 

De  afschrijving  is  lineair  en  gebaseerd  op  de  verwachte  gebruiksduur  rekening  houdend  met  de 
restwaarde. Indien de verwachting omtrent de afschrijvingsmethode, gebruiksduur en/of restwaarde in de 
loop van de tijd wijzigingen ondergaat, worden deze wijzigingen als een schattingswijziging verantwoord. 

Buiten  gebruik  gestelde  onroerende  en  roerende  zaken  ten  dienste  van  de  exploitatie  worden 
gewaardeerd  tegen  de  kostprijs  dan  wel  de  lagere  opbrengstwaarde.  Indien  de  verwachte 
opbrengstwaarde belangrijk  hoger is dan de boekwaarde en besloten is  tot verkoop,  wordt overgegaan 
tot een  incidentele  herwaardering die  verwerkt  wordt  als  ongerealiseerde waardestijging  in het  eigen 
vermogen. Bij  de realisatie van de waardestijging wordt deze als een afzonderlijke post in de winst  en 
verliesrekening verwerkt. 

De  onroerende  en  roerende  zaken  ten  dienste  van  de  exploitatie  worden  niet  langer  in  de  balans 
opgenomen na  vervreemding of wanneer geen toekomstige  prestatieeenheden van  het gebruik  of de 
vervreemding worden verwacht. 

Vastgoedbeleggingen 

Commercieel vastgoed in exploitatie 

Classificatie 
Het vastgoed in exploitatie wordt 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 
commercieel vastgoed  de woningen met een huurprijs  boven de huurliberalisatiegrens  ((€ 710,69),  het 
bedrijfsmatig vastgoed (niet zijnde maatschappelijk vastgoed) en het overige commercieel vastgoed. 

Waardering na eerste verwerking 
Na eerste  verwerking wordt  het commercieel vastgoed  in exploitatie gewaardeerd tegen  reele waarde 
overeenkomstig het  actuele waardemodel van RJ  213 "Vastgoedbeleggingen".  De  reele 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 reele 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. 
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Op het commercieel vastgoed in exploitatie gewaardeerd tegen reele waarde wordt op grand van RJ 213 
"Vastgoedbeleggingen" niet afgeschreven. 

Financiele activa 

Overige financiele vaste activa 

Latente belastingvorderingen 
Voor de waardering en verwerking van latente belastingvorderingen wordt verwezen naar de afzonderlijke 
paragraaf 'Belastingen'. 

Vorderingen 
De  overige  vorderingen  worden  bij  eerste  verwerking  opgenomen  tegen  de  reele  waarde  van  de 
tegenprestatie  vermeerderd  met  de  direct  daaraan  toe  te  rekenen  transactiekosten  en  vervolgens 
gewaardeerd  tegen de geamortiseerde kostprijs volgens de  effectieverentemethode. Baten en lasten 
worden  in  de  winstenverliesrekening  verwerkt  zodra  de  vorderingen  aan  een  derde  worden 
overgedragen of een bijzondere waardevermindering ondergaan, alsmede via het amortisatieproces. 

Voorraden 

Vastgoed (in ontwikkeling) bestemd voor verkoop 
Dit betreft vastgoed in aanbouw voor verkoop dat nog niet verkocht is (onderhanden werk). De waardering 
is tegen  vervaardigingsprijs en daaraan toegerekende directe kosten dan wel  lagere opbrengstwaarde. 
De lagere opbrengstwaarde is gebaseerd op de verwachte  verkoopprijs onder  aftrek van nog te maken 
kosten voor voltooiing en 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. 

Vlottende vorderingen 
De verstrekte leningen en overige vorderingen die geen onderdeel zijn van de handelsportefeuille, worden 
bij  eerste  verwerking  opgenomen  tegen  de  reele  waarde  en  vervolgens  gewaardeerd  tegen  de 
geamortiseerde kostprijs minus benodigde voorziening voor oninbaarheid. 

Liquide middelen 
Onder  liquide middelen worden verstaan kasmiddelen,  de  tegoeden op bankrekeningen en wissels  en 
cheques. Deposito's worden onder liquide middelen opgenomen indien zij in feite  zij het eventueel met 
opoffering van rentebaten ter  onmiddellijke beschikking staan. Liquide middelen die (naar verwachting) 
langer dan twaalf maanden niet ter beschikking staan van de Stichting, worden als financiele vaste activa 
gerubriceerd. 

Bijzondere waardevermindering van financiele activa 
De Stichting beoordeelt op elke balansdatum of een financieel actief bijzondere waardevermindering heeft 
ondergaan.  Voor  alle  categorieen  financiele  activa  die  tegen  (geamortiseerde)  kostprijs  worden 
gewaardeerd,  wordt  bij  aanwezigheid  van  objectieve  aanwijzingen  voor  bijzondere 
waardeverminderingen, de  omvang  van het  verlies  uit  hoofde  van de bijzondere waardevermindering 
bepaald en in de winstenverliesrekening verwerkt. 

Bij financiele activa gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs wordt de omvang van het verlies bepaald 
als het verschil  tussen de boekwaarde van het actief  en de best mogelijke schatting van de toekomstige 
kasstromen, contant gemaakt tegen de effectieve rentevoet van het financiele actief zoals die is bepaald 
bij  de  eerste  verwerking  van  het  instrument.  Een  voorheen  opgenomen  waarderingsverlies  wordt 
teruggenomen,  indien  de  afname  van  de  waardevermindering  verband  houdt  met  een  objectieve 
gebeurtenis  na  afboeking,  tot maximaal  het bedrag dat benodigd is  om  het actief  te waarderen op de 
geamortiseerde kostprijs ten tijde van de terugname als geen sprake zou zijn geweest van een bijzondere 
waardevermindering. Het teruggenomen verlies dient in de winstenverliesrekening te worden verwerkt. 
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De boekwaarde  van de vorderingen wordt  verlaagd met  gebruikmaking van  een  voorziening wegens 
oninbaarheid. 

Classificatie eigen vermogen en vreemd vermogen 

Een  financieel  instrument  of  de  afzonderlijke  componenten  van  het  instrument  worden  in  de 
geconsolideerde  jaarrekening  als  vreemd  vermogen  of  als  eigen  vermogen  geclassificeerd 
overeenkomstig  de  economische  realiteit  van  de  contractuele  overeenkomst  waaruit  het  financieel 
instrument voortvloeit. 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 financiele verplichting respectievelijk als eigenvermogensinstrument. 

Voorzleningen 
Een voorziening wordt gevormd indien de Stichting op balansdatum een in rechte afdwingbare of feitelijke 
verplichting  heeft  waarvan  het  waarschijnlijk  is  dat  voor  de  afwikkeling een  uitstroom  van  middelen 
noodzakelijk is en waarvan de omvang betrouwbaar is te schatten. 

De omvang van de voorziening wordt bepaald door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk 
zijn om  de desbetreffende  verplichtingen en  verliezen per  balansdatum  af  te wikkelen.  Tenzij anders 
vermeld, worden voorzieningen gewaardeerd tegen nominale waarde. 

Indien het waarschijnlijk is dat voor uitgaven die noodzakelijk zijn om een voorziening af  te wikkelen een 
vergoeding  van  een  derde  zal  worden  ontvangen,  wordt  deze  vergoeding  gepresenteerd  als  een 
afzonderlijk actief. 

Overige voorzieningen 

De overige voorzieningen zijn in 2014 gevormd voor verlieslatende activiteiten. In de 2015 zal deze post 
naar verwachting komen te vervallen. 

De  voorziening  juridische  geschillen  dient  ter  dekking  van  de  financiele  afwikkeling  van uit  lopende 
juridische  procedures  en  ingediende  claims  voortvloeiende  verplichtingen  en  is  gewaardeerd  tegen 
nominale waarde. De voorziening is opgenomen voor de beste schatting van het bedrag dat noodzakelijk 
is om de verplichtingen af  te wikkelen. Er  vinden nog onderhandelingen plaats over  de omvang van de 
uiteindelijke verplichtingen zodat de uitkomsten hiervan aanleiding kunnen geven tot het bijstellen van de 
gevormde voorziening. 

Beiastingen 

Acute beiastingen 

De beiastingen worden berekend op  basis van het verantwoorde resultaat  uitgaande van het geldende 
belastingtarief, rekening houdend metfiscaal vrijgestelde posten, de vaststellingsovereenkomst (VSO) en 
geheel of gedeeltelijk nietaftrekbare kosten. 

De  belastingvorderingen  en  verplichtingen  worden  gesaldeerd  indien  is  voldaan  aan  de  algemene 
voorwaarden voor saldering. 

Latente beiastingen 

Voor alle belastbare tijdelijke verschillen  tussen de commerciele en fiscale balanswaardering, wordt een 
latente  belastingverplichting  opgenomen.  Voor  alle  verrekenbare  tijdelijke  verschillen  tussen  de 
commerciele 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 
financiele vaste activa respectievelijk voorzieningen. 
De  waardering  van  latente  belastingverplichtingen  en  vorderingen  wordt  gebaseerd  op  de  fiscale 
gevolgen van de stichting, 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. 
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Hierbij  wordt  uitgegaan  van  het  geldende  belastingtarief.  De  latente  belastingverplichtingen 
en vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 
De latente belastingvorderingen en verplichtingen worden gesaldeerd indien is voldaan aan de algemene 
voorwaarden voor saldering. 

Langlopende schulden 
Bij de eerste opname van langlopende schulden worden deze opgenomen tegen reele 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 effectieverentemethode. 

Winst of verlies worden in de winstenverliesrekening opgenomen zodra de verplichtingen niet langer op 
de balans worden opgenomen, alsmede via het amortisatieproces. 

Kortlopende schulden 
Bij de eerste opname van kortlopende schulden worden deze opgenomen tegen reele waarde verminderd 
met de  direct daaraan toe  te rekenen  transactiekosten. De  kortlopende schulden  worden na  de eerste 
waardering gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs  volgens de  effectieverentemethode. Winst 
of verlies worden in de winstenverliesrekening opgenomen  zodra de  verplichtingen niet langer  op  de 
balans worden opgenomen, alsmede via het amortisatieproces. 

Reele waarde van financiele instrumenten 
De  reele  waarde  van  de  financiele  instrumenten  die  op  actieve  markten  worden  verhandeld  per  de 
verslagdatum, wordt bepaald op basis van genoteerde beurskoersen, zonder aftrek van transactiekosten. 
Voor  financiele instrumenten  die niet  op een actieve  markt worden verhandeld,  wordt de reele waarde 
bepaald met passende waarderingsmethoden. Dergelijke methoden zijn onder meer: 
�  het gebruikmaken van recente markttransacties tussen onafhankelijke partijen; 
�  het gebruikmaken van de actuele reele waarde van een ander instrument dat nagenoeg hetzelfde 

is; 
�  analyse op basis van contant gemaakte kasstromen of andere waarderingsmodellen. 

Een overzicht  van de reele waarden van  de financiele instrumenten wordt verschaft in de  toelichting op 
de financiele instrumenten. 

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 de Stichting 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; en 
�  een afzonderlijk  instrument met dezelfde  voorwaarden als het  in het contract  besloten derivaat 

zou voldoen aan de definitie van een derivaat; en 
�  het samengestelde  instrument niet  tegen reele waarde wordt gewaardeerd met  verwerking van 

de reele waardeveranderingen in het resultaat. 
Voor zover het afgescheiden derivaat niet kan worden aangewezen als onderdeel van een hedgerelatie 
en hedgeaccounting kan worden  toegepast (zie  hierna onder  "Derivaten aangehouden  voor hedging 
doeleinden") wordt het afgescheiden derivaat geclassificeerd als "Overige derivaten". 

In  bepaalde  huurcontracten  is  een  huurprijsindexatieformule  met  referentie  aan  prijsindexcijfers 
opgenomen; geconcludeerd is dat geen sprake is van een af te scheiden derivaat. 

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 resp. hedgeaccounting; het derivaat wordt verwerkt als "overige derivaten". 
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Overiae derivaten 

Overige derivaten zijn derivaten welke niet kwalificeren voor  een hedgerelatie resp. 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 reele waarde van het embedded derivaat bepaald; de initieel bepaalde reele waarde is 
de kostprijs voor de door de Stichting toegepaste waardering van embedded derivaten tegen kostprijs of 
lagere marktwaarde. 
De initiele waardering van de lening (zonder het embedded derivaat) wordt bepaald als het verschil tussen 
de reele  waarde  van het  gehele  contract en de  initiele reele  waarde  van het  embedded derivaat; het 
verschil  tussen het nominaal af  te lossen  leningbedrag en  de  reele waarde  van de  lening wordt  door 
middel van de effectieve rente geamortiseerd over de looptijd van de lening; 

Op elke balansdatum wordt de reele 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 aanaehouden voor hedging doeleinden 

De rentevoet van lopende en in de toekomst te verwachten zeer waarschijnlijke financieringen is variabel 
van aard en gebaseerd op 1maands Euribor. In de analyse van de  financiele risico's heeft de Stichting 
het risico van renteschommelingen onderkend en geconcludeerd dit risico niet zelf te willen dragen doch 
af te dekken door middel van derivaten. 
Voor deze derivaten past de Stichting kostprijshedge accounting toe op basis van generieke documentatie 
met vastlegging van: 
�  de algemene hedgestrategie, hoe de hedgerelaties passen in de doelstellingen van risicobeheer 

en de verwachting aangaande de effectiviteit van deze hedgerelaties; 
�  de in het soort hedgerelatie betrokken hedgeinstrumenten en afgedekte posities; 

Op het moment van  de eerste  verantwoording worden  deze derivaten  gerubriceerd als  'Derivaten met 
toepassing van kostprijshedgeaccounting. 

De waardering en resultaatbepaling is als volgt: 
�  Op moment  van eerste  waardering wordt  de reele  waarde  van het  derivaat bepaald; over  het 

algemeen is  de uitkomst  daarvan een  nihilwaarde 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 winstenverliesrekening  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 winstenverliesrekening gebracht. 
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Kostprijshedgeaccounting wordt beeindigd indien: 
�  Het  hedgeinstrument  afloopt,  wordt  verkocht,  beeindigd  of  uitgeoefend.  Het  cumulatieve 

gereaiiseerde resultaat  op het  hedgeinstrument dat nog  niet in  de winst  en 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 hedgerelatie 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: 

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

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

Niet langer in de balans opnemen van financiele activa en passiva 

Een financieel instrument wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie ertoe leidt dat 
alle of nagenoeg alle rechten op economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking 
tot de positie aan een derde zijn overgegaan. 
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Grondslagen van resultaatbepaling in de jaarrekening 

Algemeen 
Baten worden toegerekend aan 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  zij  betrekking  hebben.  (Voorzienbare)  verplichtingen  en 
mogelijke verliezen die hun oorsprong  vinden voor het  einde van het boekjaar worden in acht genomen 
indien zij voor  het opmaken van de  jaarrekening bekend zijn geworden en overigens wordt voldaan aan 
de voorwaarden voor het opnemen van voorzieningen. 

Bedrijfsopbrengsten 

Onder de bedrijfsopbrengsten worden die omzetcategorieen opgenomen, welke kenmerkend zijn voor het 
bedrijfstype van woningcorporaties. Dit  betreft  voornamelijk de opbrengst  respectievelijk uit  de verhuur 
van woningen,  verkoop van  woningen (voor  derden en  uit 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  de  Stichting,  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. 

Opbrengsten servicecontracten 
De opbrengsten servicecontracten betreffen  vergoedingen van  huurders boven de netto huurprijs  voor 
leveringen en diensten (zoals  energie, water,  huismeesters, schoonmaakkosten,  glasverzekering). De 
opbrengsten  worden  verminderd met  derving  wegens  oninbaarheid. De  kosten  van de  leveringen  en 
diensten worden verantwoord onder de lasten servicecontracten. 

Resultaat verkoop vastgoedportefeuille 

De verkoop  van vastgoed  is  een  regulier  onderdeel  van  de  bedrijfsactiviteiten  en  wordt  derhalve  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 en  commercieel vastgoed  in exploitatie)  onder aftrek  van verkoopkosten  en de  boekwaarde 
verantwoord. 
Verder  is onder  deze post  verantwoord de opbrengstwaarde  van  verkocht  vastgoed bestemd voor de 
verkoop (koopwoningen voor derden) onder  aftrek van de gemaakte direct toerekenbare verkoopkosten 
en de vervaardigingsprijs en daaraan toegerekende directe kosten dan wel de lagere opbrengstwaarde. 
Winsten worden verantwoord op het moment van levering (passeren transportakte). Eventuele verliezen 
op koopprojecten worden verantwoord zodra deze voorzienbaar zijn. 

Overige bedrijfsopbrengsten 

Hieronder  vallen onder  andere aan  derden doorberekende  kosten voor  overige dienstverlening  inzake 
administratieve  dienstverlening,  uitgevoerde  onderhoudswerkzaamheden,  bemiddeling  huurtoeslag, 
inschrijfgelden woningzoekenden e.d. 
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Bedrijfslasten 

Afschrijvingen op (im)materiele vaste activa 
De afschrijvingen op  (im)materiele vaste activa en onroerende en roerende  zaken  ten dienste van de 
exploitatie worden gebaseerd op de verkrijgings of vervaardigingsprijs. De afschrijvingen op het sociaai 
vastgoed  in  exploitatie  worden  gebaseerd  op  de  bedrijfswaarde  aan  het  begin  van  het  boekjaar. 
Afschrijvingen vinden plaats  volgens  de lineaire methode op basis  van de  verwachte gebruiksduur (is 
doorgaans  de  geschatte  gebruiksduur). Met  een mogelijke  restwaarde  van  de  opstallen  wordt  geen 
rekening gehouden aangezien wordt uitgegaan van sloop aan het einde van de economische levensduur, 
tenzij bij  sociaai vastgoed in exploitatie de woningen  binnen vijf  jaar worden verkocht  in welk  geval de 
afschrijving wordt gestopt gelet op de hogere restwaarde door verkoop dan de boekwaarde. 

Overige waardeveranderingen (im)materiele vaste activa 
Hieronder worden (teruggenomen) afwaarderingsverliezen verantwoord voor in het boekjaar aangegane 
juridische en feitelijke investeringsverplichtingen inzake (im)materiele vaste activa en sociaai vastgoed in 
ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie. 
Daarnaast  worden  hieronder  waardeverminderingen  verantwoord  inzake  het  sociaai  vastgoed  in 
exploitatie, in het geval dat voor  het  betreffend sociaai  vastgoed geen sprake is  van een eerder in het 
eigen vermogen opgenomen ongerealiseerde waardestijging. 

Onderhoudslasten 
Onder deze post worden de kosten van door derden verrichte onderhoudswerkzaamheden verantwoord, 
voor zover de werkzaamheden in het jaar hebben plaatsgevonden. 
De lasten van onderhoud onderscheiden zich van activeerbare kosten door het feit dat er geen sprake is 
van een waardeverhoging maar instandhouding van het actief. 

Leefbaarheid 
Onder deze post zijn leefbaarheidsuitgaven inzake sociale activiteiten en fysieke activiteiten opgenomen. 
De  uitgaven  inzake  sociale  activiteiten  omvatten  wijkgebonden  uitgaven  voor  ondersteuning  van 
bewonersinitiatieven,  gebiedsgericht  personeel  (zoals  leefbaarheidscodrdinator,  wijkbeheerder, 
huismeester),  leefbaarheidsonderzoeken  en  uitgaven  voor  activiteiten  zoals  welkomstbijeenkomsten 
nieuwe  bewoners,  bestrijding  woonoverlast,  buurtbemiddeling,  opvang  van  dak  en  thuislozen, 
schuldsaneringen, tweede kansbeleid et cetera. 

De  uitgaven  inzake  fysieke  activiteiten  omvatten  wijkgebonden  uitgaven  voor  buurtcentra,  bijzondere 
gebouwen (zoals  wijksteunpunten, buurtposten, HOED),  onderhoud groenvoorziening,  speeltoestellen, 
beveiliging openbare  ruimte, cameratoezicht,  schoonmaakacties et  cetera en uitgaven voor  activiteiten 
zoals inbraakbeveiliging, brandpreventie, verlichting achterpad, afsluiting portieken et cetera. 

Nietgerealiseerde waardeveranderingen vastgoedbeleggingen 
Hieronder  wordt  de  jaarlijkse  waardeveranderingen  opgenomen  van  het  tegen  reele  waarde 
gewaardeerde commercieel vastgoed in exploitatie en de woningen verkocht onder voorwaarden. 
Verder worden hieronder eventuele afwaarderingsverliezen verantwoord voor in het boekjaar aangegane 
juridische en feitelijke  investeringsverplichtingen inzake commercieel vastgoed  in ontwikkeling bestemd 
voor eigen exploitatie. 
De jaarlijkse waardeveranderingen van de vastgoedbeleggingen wordt voor het ongerealiseerde  deel bij 
het eigen vermogen toegelicht. 

Rentebaten en rentelasten 
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. 
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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, de vaststellingsovereenkomst 
(VSO)  en geheel of gedeeltelijk nietaftrekbare 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. 
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Toelichting op de voorlopige balans 

(in duizenden euro's, tenzij anders aangegeven) 

Een aantal posten zijn in deze voorlopige en ongecontroleerde jaarstukken opgenomen als 'pro memorie' 
posten,  aangeduid  met  'PM'.  Pro  memorie  posten  zijn  posten  rechten  en  verplichtingen  die 
volledigheidshalve wel in de balans zijn vermeld doch niet in de balanstellingen zijn opgenomen. De reden 
dat bepaalde posten PM zijn opgenomen is gelegen in het feit dat  onvoldoende zekerheid bestaat over 
de omvang van deze posten. 
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Materiele vaste activa 

Het verloop van de materiele vaste activa is als volgt: 

1. Soc. vastgoed in exploitatie  2  Soc. vastgoed in ontwikk. 

bestemd voor eigen exploitatie 

3. Onroerende en roerende 

zaken t.d.v. exploitatie 

Stand 1 januari: 

Aanschafwaarde 

Cumulatieve afschrijvingen en 

waardeverminderingen 

Boekwaarde 

Correctie 2014^ 

Bedrijfswaarde 

Opleveringen 

Aankopen en verbeteringen 

Desinvesteringen 

Herclassificatie 

Herwaardering (stijging/daling) via eigen 

vermogen 

2015 

184.442 

(0.480) 

(2.994) 

172.968 

0 

0 

PM 

PM 

PM 

2014 

184.113 

11.795 

195.908 

281 

48 

(11.229) 

2015  2014 

2.557 

(822) 

(1 735) 

0 

2.546 

(784) 

1.762 

2015 

1.033 

(164) 

869 

(869) 

0 

0 

0 

2014 

876 

(106) 

772 

155 

(38) 

Herwaardering (stijging/daling) via 

resultaat 

Afwaarderingen 

Afschrijvingen 

Totaal van de mutaties 

Stand 31 december: 

Aanschafwaarde 

Cumulatieve afschrijvingen en 

waardeverminderingen 

Boekwaarde 

Bedrijfswaarde 

In boek/bedrijfswaarde inbegrepen 

ongerealiseerde herwaardering 

PM 

PM 

PM 

_PM_ 

PM 

PM 

PM 

PM 

PM 

(791) 

(8.255) 

(19.946) 

184.442 

(8.480) 

175.962 

46.626 

(27) 

2.557 

(822) 

1.735 

(58) 

97 

1.033 

(164) 

869 

2 Zie de algemene toelichting 
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Scheiden DAEB en nietDAEB bezit 
De  typering  van  het  bezit  van  SHH  is  door  het  voormalige  bestuur  niet  zichtbaar  vastgesteld  in 
beleidsnotities  of  andere  documenten  waaruit  blijkt  hoe  zij  haar  bezit  classificeert.  Omdat  deze 
classificatie  vereist  is  voor  het  waarderen  en  presenteren  van  alle  materiele  vaste  activa,  kan  de 
classificatie zoals gepresenteerd in jaarrekening 2014 niet met zekerheid als 'juist' worden beoordeeld. 
Voor de jaarrekening 2015 zal een scheiding van het DAEB en nietDAEB bezit worden vastgesteld door 
het huidige bestuur. Deze vaststelling zal de basis zijn voor de waardering en presentatie van de materiele 
vaste  activa  per  ultimo  2015.  De  vaststelling  is  op  het moment  van  deponeren  van  deze  voorlopige 
jaarrekening nog niet gereed. 

Waardering materiele vast activa 
Als gevolg van de onzekerheid over de  kosten in 2015 bestaat  er ook  onzekerheid over  de waardering 
van het vastgoed  van SHH. Omdat daamaast nog geen zekerheid is met  betrekking tot de classificatie 
van het vastgoed en deze classificatie tot materiele verschillen kunnen leiden over de verschillende type 
vastgoed  (sociaal  vastgoed  en  vastgoedbeleggingen),  is  de  waarde  van  het  vastgoed  als  PM  post 
opgenomen. 

1. Sociaal vastgoed in exploitatie 
Correctie 2014 
Uit de vastgoedinventarisatie is tot op heden met zekerheid vast te stellen dat bepaalde kasstromen in de 
bedrijfswaarde van het  sociaal vastgoed per  ultimo 2014 zijn betrokken,  welke daar  niet  in betrokken 
hadden mogen worden. Hierdoor  is het  sociaal vastgoed in exploitatie € 3 miljoen te hoog gewaardeerd 
in jaarrekening 2014. 

Afschrijvingen 
De afschrijvingen op sociaal vastgoed in exploitatie zijn, onder toepassing van de 
componentenbenadering volgens de lineaire methode rekening houdend met de restwaarde, op basis 
van de volgende verwachte gebruiksduur: 

Casco: 50 jaar 
Inrichting (keuken, badkamer/ toilet e.d.): 10 tot 15 jaar 
Installaties (lift, cv, elektra e.d.): 20 tot 25 jaar 

  Woningverbetering: 30 jaar 
Afkoop erfpacht grond: 50 jaar. 

Uitgangspunten bedrijfswaarde 
De  bedrijfswaarde  wordt  gevormd  door  de  contante  waarde  van  de  kasstromen  uit  hoofde  van 
toekomstige  exploitatieopbrengsten  en  toekomstige  exploitatielasten  over  de  geschatte  resterende 
levensduur (exploitatieperiode) van de complexen. 
De bedrijfswaarde is  gebaseerd op  doorexploitatie  van het  sociaal  vastgoed  totdat het  vastgoed door 
sloop  teniet  gaat.  Hierbij  wordt  een  restwaarde  voor  de  grond  ingerekend  afgeleid  van  de  huidige 
bestemming van het sociaal vastgoed (i.e. sociale huurwoning). 
De kasstroomprognoses  zijn gebaseerd  op redelijke  en onderbouwde  veronderstellingen die de  beste 
schatting  van  het  bestuur  weergeven  van  zijn  beleid  en  de  economische  omstandigheden  die  van 
toepassing zullen zijn gedurende de resterende economische levensduur van het complex. 

De  kasstroomprognoses  zijn  voor  de  eerste  vijf  jaar  gebaseerd  op  de  intern  geformaliseerde 
meerjarenbegroting  waarbij  voor  de  verwachte  kosten  van  contractueel  aangegane 
onderhoudsverplichtingen, erfpacht en  overige contracten met een werkingsduur  van meer dan vijf  jaar 
de contractperiode is ingerekend. De kosten van planmatig en groot onderhoud worden gebaseerd op de 
in de meerjarenonderhoudsbegroting onderkende cycli per component. 
Voor latere jaren worden de kasstroomprognoses  geschat door extrapolatie  van de meerjarenbegroting 
gebruikmakend van een vast groeipercentage voor inflatie en huurstijging. 

Verstrekte zekerheden 
Zonder toestemming van het WSW is het de corporatie niet toegestaan om de woningen die met door het 
WSW geborgde leningen zijn gefinancierd te bezwaren met een beperkt recht (recht van pand/hypotheek, 
recht van  opstal, recht  van erfpacht,  recht van vruchtgebruik)  of de  verplichting aan  te gaan om  deze 
woningen met een zekerheidsrecht te bezwaren (positieve hypotheekverklaring). 
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Als gevolg hiervan zijn de woningen die met geborgde leningen zijn gefinancierd, niet met hypothecaire 
zekerheden bezwaard. Daamaast  heeft het WSW recht  van eerste hypotheek  op de woningen van  de 
corporatie betreffende de door het WSW geborgde financiering. 

Voor de door het WSW verstrekte borgstelling heeft de corporatie een obligoverplichting gebaseerd op de 
omvang van  de door  het WSW geborgde  leningen. Deze obligoverplichting is  in de  toelichting  op de 
geconsolideerde balans vermeld onder de "Niet in de balans opgenomen verplichtingen en activa". 

Alle woningen zijn hypothecair bezwaard door het WSW. 

Sociaal vastgoed in exploitatie onder erfpacht 
Een deel  van het  sociaal vastgoed in  exploitatie is  gebouwd op grond met  erfpachtverplichtingen. Van 
deze grond met een boekwaarde van € 2.543  (2014:  € 2.844) is  de Stichting geen  juridisch maar wel 
economisch eigenaar door middel van erfpachtcontracten. 

2. Sociaal vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 

In jaarrekening 2014 is onder de post 'vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie' een project 
geactiveerd  dat  niet meer  verder  ontwikkeld  zal  worden  (aan te  merken als  gereed), niet  voor  eigen 
gebruik bestemd is en waarvoor een verkoopverplichting  is afgesloten met  een derde. Derhalve zal  dit 
actief  als  'voorraad'  worden aangemerkt en worden gewaardeerd  tegen marktwaarde,  zijnde de prijs 
waarvoor de verkoopverplichting overeen gekomen is. De post  'vastgoed in ontwikkeling bestemd voor 
eigen  exploitatie'  is  in  jaarrekening  2014  hierdoor  €  1,7  miljoen  te  hoog  gewaardeerd.  Zie  ook  de 
toelichting in de algemene toelichting onder het 'Foutherstel'. 

3. Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 

In jaarrekening 2014 is de post '(on)roerende zaken ten dienst van eigen exploitatie' € 0,9 miljoen te hoog 
gewaardeerd. Van €  0,7 miljoen kan niet worden vastgesteld waar de activa op ziet, in de administratie 
ontbreken specificaties en inventarisatie heeft eveneens geen zekerheid kunnen bieden. 
Van € 0,2 miljoen is gebleken dat het ziet op een complex  welke niet in gebruik is door SHH voor eigen 
gebruik, maar wordt verhuurd aan SHR. Dit complex dient daarom onder 'vastgoedbeleggingen te worden 
gepresenteerd en conform de daarop van toepassing zijnde grondslagen te worden gewaardeerd. Zie ook 
de toelichting in de algemene toelichting onder het 'Foutherstel'. 

Actuele waarde inzake de materiele vaste activa gewaardeerd  tegen kostprijs 
De actuele waarde van de onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie, met uitzondering 
van de bedrijfsterreinen en kantoorpanden, wijkt niet significant af van de historische kostprijs. 

4. Commercieel vastgoed in exploitatie 
Gebleken is dat  een complex dat  in jaarrekening 2014 is  gepresenteerd in de post  '(on)roerende zaken 
ten  dienste  van eigen exploitatie'  (zie  toelichting onder  3) onder  'commercieel  vastgoed  in exploitatie' 
gepresenteerd moet worden. Commercieel vastgoed in exploitatie is hiermee in jaarrekening 2014 €  0,5 
miljoen te  laag gewaardeerd (na aanpassing van de waarderingsgrondslag is dit  complex gewaardeerd 
op € 0,5 in plaats van € 0,2). Zie ook de toelichting in de algemene toelichting onder het 'Foutherstel'. 

Scheiden DAEB en nietDAEB bezit 
De  typering  van  het  bezit  van  SHH  is  door  het  voormalige  bestuur  niet  zichtbaar  vastgesteld  in 
beleidsnotities  of  andere  documenten  waaruit  blijkt  hoe  zij  haar  bezit  classificeert.  Omdat  deze 
classificatie  vereist  is  voor  het  waarderen  en  presenteren  van  alle  materiele  vaste  activa,  kan  de 
classificatie zoals gepresenteerd in jaarrekening 2014 niet met zekerheid als 'juist' worden beoordeeld. 
Voor de jaarrekening 2015 zal een scheiding van het DAEB en nietDAEB bezit worden vastgesteld door 
het huidige bestuur. Deze vaststelling zal de basis zijn voor de waardering en presentatie van de materiele 
vaste  activa  per  ultimo  2015. De  vaststelling  is  op  het  moment  van deponeren  van  deze  voorlopige 
jaarrekening nog niet gereed. 
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Financiele vaste activa 

5. Latente belastingvorderingen 
De waarde van een eventuele  latente belastingvordering  is  op  het moment  van deponeren  van deze 
jaarstukken nog onvoldoende zeker. 

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

a  Leningen o/g en u/g 
In de jaarrekening is voor de leningenportefeuille een latente belastingverplichting respectievelijk 
vordering tegen de contante waarde  verantwoord voor  het verschil  tussen de waardering die de 
fiscus  toepast  (i.e.  reele  waarde)  en  de  waardering  als  toegepast  in  de  jaarrekening 
(geamortiseerde kostprijs). De latentie loopt af over de resterende looptijd van de leningen. 

b  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. In de jaarrekening  is hiervoor een latente 
belastingvordering tegen de contante waarde verantwoord. 

6. Overige vorderingen 

2015  2014 

Zekerheidstelling ABN AMRO  5.000 
Zekerheidstelllng ING  415 
Stichting Berberis  213  213 

Stand 31 december  5.628  213 

ABN  AMRO  heeft  op  18  juni  2013  per  brief  aan  het  bestuur  van  SHH  laten  weten  dat  zij  ter 
zekerheidstelling van de  negatieve marktwaarde van de derivaten onder andere €  5 miljoen aan liquide 
middelen beklemt op een spaarrekening op naam van SHH. In een meer recente brief van 30 november 
2016 laat ABN AMRO weten vooralsnog niet terug te willen komen op de beklemming van de € 5 miljoen. 
SHH verwacht niet dat dit saldo  liquide middelen binnen 18 maanden ter  vrije beschikking komt van de 
stichting en presenteert dit saldo liquide middelen derhalve onder financiele vaste activa. 
Aan Achmea Dutch Healthcare is ten behoeve van de huurcontracten voor complex 'De Reigers' door het 
voormalige  bestuur  een  bankgarantie  afgegeven.  Deze  bankgarantie  beperkt  SHH  om  haar 
spaartegoeden  bij ING  bank  op  te  nemen  voor  een  bedrag  van  €  415.  De  bankgarantie  geldt  voor 
onbepaalde tijd. 
In de  jaarrekening over  2014 zijn  deze zekerheidstellingen  als vrij besteedbaar  opgenomen in  de post 
'Liquide middelen'. 

Vlottende vorderingen 

2015  2014 

9. Huurdebiteuren  156  174 
10. Belastingen en premies sociale verzekeringen  147  

11. Overige vorderingen  983  142 
12. Overlopende activa  308  916 

Totaal  1.594  1.232 

Van de vorderingen heeft € 227 een looptijd langer dan een jaar. 
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8. Huurdebiteuren 

De vordering op huurdebiteuren omvat naast de huren ook te  vorderen servicekosten, herstelkosten en 
incassokosten. In  de  vordering op  vertrokken huurders  zijn tevens  kosten van mutatieonderhoud  voor 
rekening van de huurder begrepen. 

9. Belastingen en premies sociale verzekeringen 

De specificatie is als volgt: 

31122015  31122014 

Te vorderen vennootschapsbelasting van het boekjaar  PM 
Aanpassing te vorderen vennootschapsbelasting voorgaande jaren  PM 
Overige  147 

Totaal  PM 

De postTe vorderen vennootschapsbelasting" betreft de naar verwachting te vorderen belasting over het 
belastbaar  bedrag  van  het  boekjaar,  rekening  houdend  met  de  fiscale  faciliteiten  en  de  fiscale 
waarderingsregels volgens de  vaststellingsovereenkomst (VSO), berekend aan de hand  van belasting
tarieven die zijn vastgesteld op verslagdatum, dan wel waartoe materieel al op verslagdatum is besloten. 

10. Overige vorderingen 

De post is opgebouwd uit 2 vorderingen: 
�  Verkoop  woning  per  31/12/2015  €128,  deze  opbrengst  is  op  5  januari  2016  ontvangen  en 

verantwoord in 2015 onder de post 'Resultaat verkoop vastgoedportefeuille'. 
�  Rekening  courant  met  SHR  (Humanitas  Zorg)  €  855  (2014:  €  142).  Deze  toename  kan 

grotendeels worden  verklaard door betaalde doorbelastingen welke SHH  terug heeft gevorderd 
op SHR. Deze vordering maakt  onderdeel uit  van de claim  van € 19,2 miljoen. Zie hiervoor de 
toelichting in 'Niet uit de balans blijkende verplichtingen' en 'Gebeurtenissen na balans datum'. 

12. Liquide middelen 

2015  2014 

Kas 
Bank  2.053  7.203 
Deposito's 

Totaal  2.053  7.203 

Een bedrag van € 5,4 miljoen aan liquide middelen dat  over een periode van  achttien maanden niet ter 
beschikking staat  van de  Stichting is  om deze reden opgenomen onder  de Financiele  vaste activa.  In 
2014 stond dit bedrag ook niet ter vrije beschikking van de Stichting, maar is het wel als vrij aan te wenden 
liquide middelen gepresenteerd. 
Het WSW heeft € 1 miljoen aan liquide middelen geoormerkt voor 'onderhoud'. Deze middelen zijn op een 
aparte  spaarrekening  ondergebracht  en mogen  alleen  en  uitsluitend met goedkeuring  van  het WSW 
worden opgenomen en besteed aan daarvoor bedoelde doeleinden. 

13. Eigen vermogen 

Naar aanleiding van  de onzekerheden  zoals bovenstaand beschreven kan  niet met  zekerheid worden 
vastgesteld op welke wijze het eigen vermogen zich heeft ontwikkeld in 2015 en of het eigen vermogen 
per  31 december  2014 en  2015  juist was. Het  bestuur van SHH heeft nog  enige  tijd nodig om dit met 
zekerheid vast te kunnen stellen. 
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Voorzieningen 

2015  2014 

14. Voorziening latente belastingverplichtingen  PM  937 
15. Overige voorzieningen  PM  1.600 

Totaal  PM  2.537 

15. Overige voorzieningen 

De overige voorzieningen en het verioop ervan in het boekjaar is als volgt: 

Totaal 

Stand 1 januari 2015  1.600 
Dotatie  PM 
Toevoeging rente 
Onttrekking  (0) 
Vrijval  (1.600) 

Stand 31 december 2015  PM 

In de jaarrekening 2014 is een voorziening opgenomen voor beheerpand 'De Reigers' van € 1.6 miljoen. 
Het bestuur  kan zich niet  vinden  in de uitgangspunten  en  veronderstellingen die tot  deze  voorziening 
hebben geleid.  Voor  2015 zal  opnieuw worden  beoordeeld of  en zo  ja in  welke mate er  sprake is  van 
onvermijdbare verliezen ten aanzien van complex 'De Reigers'. 

16. Schulden/leningen kredietinstellingen 

Krediet
instellingen 

Stand 31 december 2014  170.077 

Bij: aflossingsverplichting over 2015 
(gepresenteerd onder kortlopende schulden)  220 
Correctie 20143  (PM) 

Stand 1 januari 2015  PM 
Nieuwe leningen 
Aflossingen  (220) 
Amortisatie  PM 

Saldo  per 31 december 2015  PM 
Waarvan af te lossen in 2016  (229) 

Stand 31 december 2015  PM 

Het saldo langlopende  schulden is  in jaarrekening 2014  € 2,9 miljoen te  laag gewaardeerd,  omdat een 
lening met daarin een besloten derivaat op grond  van RJ290  afgescheiden en tot  waardering gebracht 
had moeten worden. 

3 Zie de algemene toelichting 
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De  waardering  van  het  derivaat  komt  tot  uitdrukking  in  de  post  overige  langlopende  schulden.  De 
geamortiseerde  kostprijs  van  de  premie  komt  tot  uitdrukking  in  het  saido  langlopend  schulden 
kredietinstellingen. 

Langlopende  schulden  met  een  resterende  looptijd  van  minder  dan  een  jaar,  waaronder  de 
aflossingsverplichtingen  voor  komend  jaar,  zijn  verantwoord  onder  de  kortlopende  schulden  met 
uitzondering  van  de  langlopende  schuld  aan  kredietinstellingen  van  €  170.834  aangezien  de 
herfinanciering van deze schuld op  lange termijn basis reeds op balansdatum geformaliseerd was. Voor 
de toelichting van deze schuld wordt verwezen naar de toelichting op kredietinstellingen. 

Zekerheden 
Van de leningen kredietinstellingen is € 171.063 (2014 € 171.284) geborgd door het WSW. Voor de door 
het WSW geborgde leningen heeft SHH zich verbonden het onderliggend onroerend goed  in exploitatie 
met  een boekwaarde  per  31 december  2015  (voor  eventuele  correcties)  van  €  188.178  niet  zonder 
toestemming te bezwaren, van bestemming te veranderen, te vervreemden of teniet doen gaan. 

Aflossingssysteem 
De leningen worden afgelost op basis van het lineaire, annuYtaire dan wel het fixed kostprijssysteem. 

17. Overige schulden 

2015  2014 

Leningen (financieringsconstructies)  10.482  11.113 
Embedded derivaten uit vijf extendibles  6.985  7.365 
Embedded derivaten uit gestructureerde lening  3.202 
Embedded derivaten uit twee overige leningen  8.338 

Totaal  29.007  18.478 

Het  saldo  'overige  schulden'  is  opgebouwd  uit  de  geamortiseerde  kostprijs  van  een 
financieringsconstructie als gevolg van een herstructurering  in 2011 en de waarde  van acht embedded 
derivaten. 

Embedded derivaten 
SHH heeft in het verleden leningen afgesloten waarin geschreven opties  zijn opgenomen welke worden 
aangemerkt  als  embedded  derivaten  volgens  RJ290.  Het  betreft  vijf  extendible  leningen  met  een 
hoofdsom  van  €  3 miljoen  en  een  gestructureerde  lening met  een hoofdsom  van  € 7 miljoen. Deze 
embedded derivaten dienen te worden gescheiden van het basis contract, de negatieve waarde van deze 
embedded derivaten bedraagt ultimo 2015 € 10.088 (2014 negatief € 10.630). 
In de  jaarrekening 2014  zijn uitsluitend de vijf  extendible leningen aangemerkt als  leningen met  daarin 
embedded derivaten volgens RJ290, de negatieve waarde per 31 december 2014 van deze vijf embedded 
derivaten bedroeg € 7.354. 

Daarnaast  is  door  het  huidige  bestuur  de  keuze  gemaakt  om  de  negatieve  marktwaarde  van  twee 
embedded derivaten in leningen met een hoofdsom van € 12,7  en € 7 miljoen die  in jaarrekening 2014 
gepresenteerd werden  onder overlopende  passiva (waarde  € 9.998 ultimo 2014),  te presenteren  onder 
de overige langlopende schulden. Het saldo langlopende schulden zal hiermee ultimo 2015 met € 8.338 
muteren (waarde ultimo 2014 € 9.998). 
Het saldo embedded derivaten in de post overlopende passiva bedraagt ultimo 2015 nul. 

Geamortiseerde kostprijs 
Humanitas Huisvesting heeft in het verleden een aantal derivaten afgesloten die het risico van variabiliteit 
in rentekasstromen voortvloeiend uit renteschommelingen afdekten. Hierbij zijn een aantal meer complexe 
derivaten  afgesloten,  waarbij  als  gevolg  van  een  Collateral  Support  Annex  wel  een  liquiditeitsrisico 
ontstond bij negatieve marktwaardeontwikkeling  van  de  betreffende  derivaten onder  invloed  van  een 
dalende marktrente. 
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In 2011 is de derivatenportefeuille door Stichting Humanitas Huisvesting geherstructureerd. 
Hierbij  zijn  meer  complexe  afgeleide  financiele  instrumenten  beeindigd,  waarbij  de  negatieve 
marktwaarden  met  de  tegenpartij  moesten  worden  verrekend.  De  desbetreffende  negatieve 
marktwaarden zijn niet cash afgerekend, maar worden gefinancierd door middel van: 

1  Een aantal op het moment van beeindiging afgesloten "floatingtofloating" (inclusief spread) swaps , 
die  feitelijk  het  karakter  hebben  van  een  financieringsconstructie  en  ook  als  zodanig  worden 
verantwoord.  Ook  de  op  het  moment  van  beeindiging  van  de  voornoemde  complexe  derivaten 
lopende rente is niet afgerekend, maar betrokken in de financieringsconstructie, waarbij het ging om 
een bedrag van EUR 1,2 miljoen. De eerste waardering in 2011 op reele waarde van deze financiele 
instrumenten (waarvan de vervolgwaardering geamortiseerde kostprijs is), bedroeg EUR 9,1 miljoen 
en  is  op  dat  moment  opgenomen  als  overige  langlopende  schuld  (aan  kredietinstellingen,  ABN 
AMRO). 

2  Een  tweetal  in  2011  afgesloten  payerswaps,  waarbij  de  negatieve  marktwaarde  van  een  aantal 
vervroegd beeindigde geschreven  swaptions wordt gefinancierd door  een opslag die is opgenomen 
in de zogenaamde "fixed leg" (vaste rente component) die op grond van de payerswaps aan de bank 
(ABN AMRO) verschuldigd is. Deze financieringscomponent die is begrepen in de in 2011 afgesloten 
payerswaps  leidt  er  toe dat deze  payerswaps  op het moment  van aangaan een negatieve reele 
waarde  hebben.  De  aan  de  financieringscomponent  toe  te  rekenen  negatieve  reele  waarde  van 
payerswaps  op  het  moment  van  aangaan  ad  EUR  4,7  miljoen  (waarvan  de  vervolgwaarde 
geamortiseerde  kostprijs  is)  is  gesepareerd  en  wordt  verantwoord  onder  overige  langlopende 
schulden  kredietinstellingen. De  "geschoonde"  payerswaps  (exclusief  de  financieringscomponent) 
worden vervolgens verantwoord volgens het kostprijshedge accounting model. 

Kortlopende schulden 

2015  2014 

18. Schulden aan kredietinstellingen  860  838 
19. Schulden aan leveranciers  1.335  1.371 
20. Belastingen en premies sociale verzekeringen  105  278 
21. Overlopende passiva  4.729  13.722 

Totaal  7.029  16.209 

18. Schulden aan kredietinstellingen 

2015  2014 

Aflossingsverplichting komend boekjaar op langlopende leningen kredietinstellingen  229  220 
Kortlopend deel geamortiseerde kostprijs  631  618 

Totaal  860  838 

20. Belastingen en premies sociale verzekeringen 

2015  2014 

Verschuldigde vennootschapsbelasting van het boekjaar    274 
Omzetbelasting  105  4 

Totaal  105  278 
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De post verschuldigde vennootschapsbelasting van het boekjaar betreft de naar verwachting te betalen 
belasting over het belastbaar bedrag van 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, dan wel waartoe materieel al op verslagdatum is 
besloten. 

21. Overlopende passiva 

2015  2014 

Niet vervallen rente op leningen  2.098  2.055 
Waarborgsommen sleutels  89  80 
Huurvoorstanden  263  255 
Af te rekenen servicekosten  1.202  8 
Nog te ontvangen facturen servicekosten   858 
Fondsen Stichting IJsselzicht  109  134 
Embedded derivaten  0  9.998 
Overige  968  334 

Totaal  4.729  13.722 

Door het huidige bestuur is de keuze gemaakt om de negatieve marktwaarde van embedded derivaten in 
twee  leningen met een  hoofdsom  van  € 12,7 en €  7 miljoen die  in  jaarrekening 2014 gepresenteerd 
werden  onder  overlopende  passiva (waarde  €  9.998 ultimo  2014),  te  presenteren  onder  de  overige 
langlopende schulden. 
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Financiele 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 financiele instrumenten. 

Kredietrlsico 
Dit betreft het risico dat financiele instellingen niet aan hun contractuele verplichtingen jegens de Stichting 
kunnen voidoen. Verder wordt hieronder vermeld het risico van oninbaarheid bij huurdebiteuren. 
De Stichting maakt  gebruik  van meerdere  banken  teneinde  dit  risico  te beperken.  Verder  handelt de 
Stichting enkel met kredietwaardige partijen en heeft zij procedures opgesteld om de kredietwaardigheid 
vast te stellen (rating) en de omvang van het kredietrisico bij elke partij te beperken. 

Voor de Stichting is het risico inzake huurdebiteuren  relatief hoog. Hiervoor is een voorziening getroffen 
en is  in 2015 een traject  gestart om de  huurincasso te  optimaliseren. Ten  opzichte van 2014 heeft de 
stand van de huurdebiteuren zich als volgt ontwikkeld (x 1.000): 

2015  2014 
Nominale vordering huurdebiteuren:  €475  €629 
Voorziening huurdebiteuren  €319  € 455 
Saldo  € 156  €174 

Liquiditeitsrisico 
Dit  betreft  het  risico  dat  de  Stichting  over  onvoldoende  middelen  beschikt  om  aan  haar  directe 
verplichtingen te kunnen voidoen. 
De liquiditeitenpositie over 2015 en 2016 is toereikend gebleken om aan haar verplichtingen te voidoen. 
Voor de periode na 2016 kan SHH het risico dat SHH niet aan haar financiele verplichtingen kan voidoen 
mitigeren door  een strikte  sturing op kosten en opbrengsten. Daarnaast  kan SHH een beroep doen op 
artikel V. bijlage 1 uit het reglement van deelneming van het WSW, indien blijkt dat zich een onverwacht 
tekort voordoet in  de beschikbare  liquide middelen.  Parallel aan  deze mitigerende maatregelen bereid 
SHH op het moment van deponeren van deze jaarrekening een saneringssubsidie aanvraag voor welke 
zij in maart 2017 zal indienen bij de saneerder WSW. Zonder saneringssubsidie of aanvullende kredieten 
zal binnen enkele maanden een acuut liquiditeiten tekort  optreden. Zie ook  de algemene  toelichting op 
deze jaarrekening. 

Valutarisico 
De Stichting  loopt geen valutarisico. Zij is alleen werkzaam  in Nederland  waardoor alle  inkomende en 
uitgaande kasstromen in euro's zijn. 

Renterisico (kasstroom risico's) 
De Stichting loopt rentekasstroomrisico's over de rentedragende vorderingen (met name begrepen onder 
financiele  vaste  activa)  en  liquide middelen en  rentedragende  langlopende en  kortlopende  schulden 
(waaronder schulden aan kredietinstellingen). 

Voor  vorderingen en  schulden met  variabele renteafspraken loopt  de Stichting  risico  ten  aanzien  van 
toekomstige  kasstromen  als  gevolg  van  veranderingen  in  de  marktrente  (i.e.  kasstroomrisico).  Voor 
schulden  met  variabele  renteafspraken  wordt  het  kasstroomrisico  afgedekt  door  in  geval  van  een 
significante verwachte stijging respectievelijk daling van de marktrente, renteswapcontracten af te sluiten 
waarbij de  variabele rente  wordt  geruild voor  een vaste  rente. Verwezen wordt  verder naar  paragraaf 
"Hedges" van dit hoofdstuk. 
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Rentevoet leningen kredietinstellingen met resterende looptijden 
Ter  beoordeling  van  het  prijsrisico  dat  de  Stichting  loopt,  zijn  de  leningen  in  onderstaand  overzicht 
ingedeeld in overeengekomen rentepercentages en looptijden: 

31.d8c.2015 

RestBnllooptijd 

Renteklasse 

Tot 3%  3%4%  4%5%  5%6%  6%7%  >7%  Totaal 

15 jaar  

610 jaar  10.000 000  10 000 000  20.000.000 

1115 jaar  13.500.000  8.400 000  18.200.000  40.100.000 

1620 jaar  15.000 000  17041.743  18.000 000  50.041.743 

>20faar  24000.000  17.221 669  19.700 000  60.921.669 

Totaal  28.500.000  49.441.743  63.421.669  29.700.000  �  171.063.412 

*8ij het bepalen van de looptijd van de extendible leningen en CMS leningen is gerekend metde resterende loopSjd van de short receiver swapfton. 

De  effectieve  rentevoet  leningen  kredietinstellingen  en  rentevoet  rentederivaten  bedraagt  gemiddeld 
3,794%  (2014: 3,789%) 

Kasstroomrisico's leningen kredietinstellingen 
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: 

Jaaraflossingen  Eindaflossingen  Renteconversies 
2014  211.496 

2015  220.151 

2016  229.168 

2017  238.563  13.500.000 

2018  248 353  7.500.000 

2019  258.554  6.500.000 

2020  269.183 

2021  280.260 

Totaal  1.955.727  27.500.000 

De looptijd  van de  leningenportefeuille kredietinstellingen  bedraagt gemiddeld 22,83  jaar  (ultimo 2015 
(23,78 jaar ultimo 2014). 

Hiema worden de renterisico's van de leningenportefeuille per leningsoort toegelicht: 
De rente van de vastrentende leningen is voor de gehele looptijd gefixeerd dan wel tot het 
renteherzieningsmoment. Het risico van deze leningen betreft: 
  op het moment van renteherziening indien de rente hoger dan wel lager is dan de oude 
contractrente; 

  de herfinanciering van de tussentijdse en eindaflossingen van de lening in een nieuwe lening 
met een hogere dan wel lagere rente. 

De rente van de variabel rentende leningen (rollover leningen) zijn gebaseerd op een en 
driemaands Euribor. De rente van de rollover leningen is opgebouwd uit het Euribor percentage en 
een liquiditeitsafslag respectievelijk opslag die varieert van  +26 basispunten tot +49 basispunten. 
Het renterisico van de rollover leningen is voor € 28,5 mln. afgedekt met renteinstrumenten (zijnde 
renteswaps). Over het boekjaar 2015 beliep de rentelast inzake de renteswaps als volgt: 
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31dec.2015 
Bank  Reference  Product  Start  Eind  Hoofdsom  Coupon  Netto rentelast 

MSNMRO  '00393  Payer swap  21 mrt2011  21.sep2032  15 000.000  4,740%  716 928 

fiBHWRO  "00435  Payerswap  25mrl2011  25jun.2030  13500000  4,740%  655014 

1.371.942 

Voor boekjaar 2014 was dit: 

31.dec.2014 

Bank  Reference 

ABN AMRO  '00393 

ABN M«0  "00435 

Product  Start  Eind  Hoofdsom  Coupon 

Payerswap  21.mrt2011  21 sep.2032  15.000 000 

Payerswap  25mrt,2011  25jun2030  13,500.000 

Netto rentelast 

4,740%  684.789 

4,740%  632.481 

1.317.270 

De extended leningen betreffen vastrentende ieningen tot het herzieriingsmoment zoals vastgelegd 
in de leningsovereenkomst. Op het herzieningsmoment heeft de bank een optie om de lening te 
verlengen tegen een in de leningsovereenkomst opgenomen rentepercentage (putoptie). Het risico 
van deze lening betreft: 
  op het moment van renteherziening indien de rente hoger dan wel lager is dan de actuele rente 

voor een vergelijkbare lening; 
  het herfinancieringsrisico van de eindaflossing van de lening in een nieuwe lening met een 
hogere of lagere rente. 

Marktrisico 

Het marktrisico wordt beheerst door spreiding aan te brengen in de geldgevers ter zake de 
leningenportefeuille. 

Reele waarde 

Voor vastrentende langlopende vorderingen en langlopende leningen a € 142,5 miljoen loopt de 
Stichting het risico dat de reele waarde van de vorderingen en leningen zal dalen respectievelijk stijgen 
als gevolg van veranderingen in de marktrente (i.e. reele waarderisico). Voor deze vorderingen en 
schulden worden geen financiele derivaten uit hoofde van veranderingen in de marktrente afgesloten. 

De reele waarde van de in de balans en niet in de balans opgenomen financiele instrumenten van de 
Stichting luidt als volgt: 

Boekwaarde 
2015  2014 

Reele waarde 
2015  2014 

In de balans opgenomen: 
Financiele vaste activa 
Liquide middelen 

Totaal 

Financiele passiva: 
Langlopende schulden (excl. derivaten)4 

T otaal 

5.213 
2.468 

7.681 

171.063 

171.063 

7.203 

7.203 

171.284 

171.284 

5.213 
2.468 

7.681 

259.939 

259.939 

7.203 

7.203 

272.874 

272.874 

4 Nominale waarde langlopende schulden 
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De reele waarde van de financiele instrumenteri is bepaald met behulp van beschikbare marktinformatie 
en schattingsmethoden. De volgende methoden en aannames zijn gebruikt bij de bepaling van de reele 
waarde van de financiele instrumenten: 

Liquide middelen, vorderingen en kortlopende schulden 
Gezien de korte looptijd van deze instrumenten benadert de boekwaarde de reele waarde. 

Langlopende schulden 
De reele waarde van de langlopende schulden is geschat aan de hand van de contante waarde van de 
toekomstige kasstromen tegen de geldende marktrente van 0,822% (2014: 0,711%). 

Hedges 

Algemene hedgestrategie 
De Stichting 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 hedgeinstrumenten renteswap en rentecapcontracten afgesloten. Met een renteswap 
ontvangt de Stichting een variabele rente van de tegenpartij en betaalt zij een vaste rente terug. Met een 
rentecap ontvangt de Stichting boven een vooraf overeengekomen maximaal rentepercentage (cap) het 
verschil tussen deze cap en het hogere marktrentepercentage. 

Hedge accounting 
Op basis van de hiervoor genoemde hedgestrategie past de Stichting in de jaarverslaggeving 
kostprijshedgeaccounting toe waarbij de waarderingsresultaten van de afgedekte posities (leningen) en 
het afdekkingsinstrument(renteswaps, rentecaps) gelijktijdig in de winst en verliesrekening worden 
verwerkt teneinde aldus de toegepaste risicoafdekking in de verslaggeving tot uitdrukking te brengen. 

Hedge documentatie 
De Stichting heeft gekozen voor het toepassen van hedge accounting op basis van generieke 
documentatie met behulp waarvan de effectiviteit van de hedgerelatie wordt beoordeeld. Hierin zijn de 
doelstellingen van risicobeheer en van de hedgestrategie beschreven alsmede de afgedekte posities en 
in te zetten hedgeinstrumenten inclusief de verwachte effectiviteit. De hedgeinstrumenten worden 
bijgehouden in een hedgetabel. In deze tabel wordt  het verband gelegd tussen de hedgeinstrumenten 
en de bestaande en verwachte leningen met een hoogst waarschijnlijk karakter. 

Effectiviteit hedgerelatie 
Voor elke verslaggevingsperiode wordt ten aanzien van de rentestromen de effectiviteit van de hedge 
relaties getest middels het  vergelijken van de kritische kenmerken (o.a. omvang en looptijd) van de 
hedgeinstrumenten met die van de afgedekte en nog af te dekken posities. Indien ineffectiviteit wordt 
vastgesteld, wordt deze direct in de winst en verliesrekening verwerkt. 

Renteswaps 

De Stichting heeft een aantal swapcontracten afgesloten om renterisico's voortvloeiend uit 
leningcontracten met een variabele rente af te dekken. De betalingscondities van de renteswap 
stemmen overeen met die van de onderhandse  leningen. Zoals onder de waarderingsgrondslagen 
toegelicht past de Stichting daarbij kostprijshedgeaccounting toe, waardoor de renteswaps tegen 
kostprijs worden gewaardeerd (nagenoeg nihil) en waardemutaties niet in het resultaat worden 
verantwoord. 
De renteswaps hebben een negatieve reele waarde van ca. € 14,8 miljoen  (2014: ca. € 17 miljoen). 

Met betrekking tot de negatieve marktwaarde van de swaps zijn met de bank afspraken gemaakt over 
de margincall verplichting die in beginsel op de swaps rust, namelijk dat deze verplichting komt te 
vervallen als SHH jaarlijks een fee van € 100 betaald en € 5 miljoen liquide middelen op een 
geblokkeerde rekening van de bank aan houdt. Zie ook de toelichting op liquide middelen en financiele 
vaste activa. 
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De opbouw van de afgesloten renteswapportefeuille naar looptijd en waarde is als volgt: 

Derivaat  Hoofdsom  Start  Eind  Pay coupon  Receive coupon  Refile waarde  Re&le waarde 

31.dec.2015  31.dec.2014 

Nr.1  13.500 JJ00  25.mrt2011  25jun.2030  4,740% 1maands Euribor  6.780.154  7.766.837 

Nr. 2  15.000.000  21.mrt2011  21.sep.2032  4,740% 3maards Euribor  8.012.453  9.191.347 

14.792.607  16.958.184 

Gekoppeld aan derivaat 

Nr. 1 

Nr. 2 

28.500.000 

De aan vorengenoemde derivaten gekoppelde variabel rentende leningen betreffen: 

Lening  Hoofdsom  Start  Eind  Pay coupon 

NWB  13.500.000  25.jun.2009  25.jun.2030 1maands Euribor 

NWB  15.000.000  01.dec.2009  21 .sep.2032 3maands Euribor 
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Niet in de balans opgenomen regelingen en verplichtingen 

Voorwaardelijke verplichtingen 

WSW obligoverplichting 
Leningen van woningcorporaties, die deelnemer zijn van het WSW worden door het WSW geborgd. Het 
WSW stelt zich borg jegens de geldgever voor de betaling van de leningsverplichtingen. Op grand van 
deze borgstelling zijn corporaties verplicht een obligo aan te houden ter grootte 3,85% (2014: 3,85%) 
over het schuldrestant van de door hun aangetrokken en door het WSW geborgde leningen. Met deze 
obligoverplichting staan woningcorporaties als deelnemer van het WSW garant voor elkaar. Per 31 
december 2015 heeft SHH een aangegane obligoverplichting van € 6.3 miljoen (2014: € 6,3 miljoen). 
Deze verplichting is voorwaardelijk: zij is opeisbaar indien de borgstellingsreserve (risico of 
garantievermogen) van het WSW niet voldoende is om op grand van aanspraken van geldgevers de 
betalingsverplichtingen van WSWdeelnemers over te nemen. 

Nietverwerkte activa en verplichtingen 

Juridische claims 
Er is een claim van circa € 18 (exclusief wettelijke rente) tegen SHH ingediend in verband met niet 
verrekende kosten tussen Stichting Humanitas te Rotterdam en SHH. SHH is niet gedagvaard voor 
deze claim, evenmin heeft SHH een onderbouwing ontvangen voor deze claim. 
SHH heeft op 22 augustus 2016 SHR gedagvaard voor een bedrag van € 19,2 miljoen exclusief wettelijke 
rente. Zie hiervoor de gebeurtenissen na balansdatum. 

Verkoopverplichting 
Aan de Berberishof is een parkeergarage gebouwd op grand dat deels in eigendom is van SHH en 
(thans nog) deels in eigendom van Stichting Berberis. Uit praktische overwegingen is bij de bouw van 
het complex de Berberishof door SHH een parkeergarage aangelegd op de twee genoemde percelen 
grand. Hierbij was het de bedoeling dat Stichting Berberis de grand en SHH de parkeergarage zou 
verkopen aan een derde partij, een beheermaatschappij. Deze partij zou op het onbebouwde deel van 
de parkeergarage vervolgens een appartementencomplex bouwen. De parkeergarage zou dan 
(nagenoeg) geheel gebruikt worden ten behoeve van deze appartementen. Dit blijkt enerzijds uit de bij 
SHH aanwezige documentatie, anderzijds is dit zowel door de bestuurder van Stichting Berberis als 
door de bestuurder van de beheermaatschappij, aan de (voormalig)bestuurder van SHH mondeling 
bevestigd in gesprekken die zijn gevoerd in mei 2016. 
Op 2 november 2012 is een intentieovereenkomst afgesloten tussen SHH en de beheermaatschappij 
betreffende koop van de parkeergarage voor een bedrag van ca. € 1.1 miljoen. 
In deze overeenkomst zijn geen ontbindende voorwaarden opgenomen waardoor de 
intentieovereenkomst kan worden aangemerkt als een verkoopovereenkomst. 
SHH stelt zich op het standpunt dat, hoewel een koopovereenkomst is gesloten, het geen vordering 
betreft. Immers volgens de waarderingsgrondslagen kan de opbrengst uit verkoop eerst in de winst en 
verliesrekening worden 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. 
Aan deze voorwaarden is naar de mening van SHH niet voldaan. 

Aansprakelijkheid bij fiscale eenheid 
SHH vormt met Stichting Humanitas te Rotterdam een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting 
tot en met 31 december 2015. Op grand van de standaardvoorwaarden zijn de Stichting en de met haar 
gevoegde neven stichtingen ieder hoofdelijk aansprakelijk voor ter zake door de combinatie 
verschuldigde belasting. 
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Meerjarige financiele verplichtingen 

Investeringsverplichtingen 
Ultimo 2015 zijn er geen verplichtingen voor nieuwbouw, renovatie en aankoop van woningen. 

Erfpachtverplichtingen 
Het verzorgingshuis De Leeuwenhoek is gebouwd op grand welke in erfpacht is verkregen. 
De erfpacht is per 1 april 2002 voor 50 jaar afgekocht. 

Huurovereenkomst Jan van der Ploeg 
Op 1 april 1987 is Stichting Humanitas met de gemeente Rotterdam een huurovereenkomst aangegaan 
voor een periode van vipg jaar. De huurprijs bedroeg in 2015 € 467.755 (2014 € 454.771). 
De huurverplichting is vanaf 1995 overgenomen door Stichting Humanitas Huisvesting. 

Huurovereenkomst De Reigers, Rotterdam 
Op 25 januari 2012 heeft Stichting Humanitas Huisvesting met Stichting Achmea Dutch Health Care 
Property Fund, gevestigd te Amsterdam, een huurovereenkomst gesloten voor appartementen, 
parkeerplaatsen en bedrijfsruimten. De overeenkomst is aangegaan voor de duur van 20 jaar, ingaande 
1 augustus 2013. De huurprijs bedroeg in 2015 € 1.690.000 (2014: € 1.693.000). De hier weergegeven 
huurprijs over 2015 bevat, in tegenstelling tot de weergegeven huurprijs over 2014, de netto huurprijs 
exclusief de servicekosten a € 33.000. 
Stichting Humanitas te Rotterdam staat garant voor de huurbetaling die uit deze verplichting  voortkomt. 

Huurovereenkomst Terras aan de Maas, Spijkenisse 
Op 27 maart 2012 heeft Stichting Humanitas Huisvesting met Van der Eijk Beheer bv, gevestigd te 
Nieuwerkerk aan de IJssel, een huurovereenkomst gesloten voor appartementen, bergingen en 
parkeerplaatsen. De overeenkomst is aangegaan voor de duur van 20 jaar, ingaande 1 mei 2013. De 
huurprijs bedroeg in 2015 € 1.039.845 (2014: € 1.074.373). Stichting Humanitas te Rotterdam staat 
garant voor de huurbetaling die uit deze verplichting voortkomt. 
De hier weergegeven huurprijs over 2015 bevat, in tegenstelling tot de weergegeven huurprijs over 
2014, de netto huurprijs exclusief de servicekosten a € 42.000. 

Samenwerkingsovereenkomst Stichting Humanitas Huisvesting en Bouwvereniging Onze Woning 
Ingaande 1 juli 2010 beheert Bouwvereniging Onze Woning het vastgoed van Humanitas Huisvesting. 
Deze beheerovereenkomst zal per 31 december 2015 overgaan in een samenwerkingsovereenkomst. 
Beide brengen een financiele verplichting met zich mee die op basis van nacalculatie bepaald wordt, 
maar ten minste € 800.000 per jaar bedraagt. 

Prestatieafspraken 
SHH heeft met geen enkele gemeenten meerjarige afspraken gemaakt over de ontwikkeling van 
woningen en energiebesparende maatregelen. 
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Toelichting op de voorlopige winst en verliesrekening 

Als gevolg van een steekproef in de controle van de mutaties in boekjaar 2015 is een onderzoek gestart 
naar  alle  mutaties  in  boekjaar  2015.  Er  bestaat  onzekerheid  over  de  juistheid,  volledigheid  en 
rechtmatigheid van de mutaties. Het onderzoek moet duidelijkheid geven hierover. 
Totdat het  onderzoek  is  afgerond,  blijft  over  alle  posten in  de  jaarrekening onzekerheid  bestaan. De 
posten die gekwantificeerd zijn betreffen een weergave van de kosten en opbrengsten zoals deze thans 
in de (grootboek) administratie zijn verwerkt. 

Een aantal posten zijn in deze voorlopige en ongecontroleerde jaarstukken opgenomen als 'pro memorie' 
posten,  aangeduid  met  'PM'.  Pro  memorie  posten  zijn  posten  rechten  en  verplichtingen  die 
volledigheidshalve wel in de balans zijn vermeld doch niet in de balanstellingen zijn opgenomen. De reden 
dat bepaalde posten PM zijn opgenomen is gelegen in het  feit dat onvoldoende zekerheid bestaat over 
de omvang van deze posten. 

Bedrijfsopbrengsten 

22. Huuropbrengsten 
2015  2014 

Netto huur eigen verhuureenheden 

Derving wegens leegstand en oninbaarheid 
PM 

(PM) 

12.380 

(1.079) 

PM  11.301 

Netto huur beheerpanden 

Derving wegens leegstand en oninbaarheid 
PM 

PM 

3.924 

(1.113) 

PM  2.811 

Huur eigen verhuureenheden en beheerpanden  PM  14.112 

Huur verzorgingshuizen, algemene ruimten en overige huren  PM  6.599 

PM  20.711 

23. Opbrengsten servicecontracten 

2015  2014 

Opbrengsten servicecontracten 
Derving wegens leegstand en oninbaarheid 

3.020 
(538) 

4.245 

(630) 

2.482  3.615 

De vergoedingen voor leveringen en diensten is gedaald als gevolg van een andere wijze (juiste methode) 
van verwerking in 2015. 
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24. Resultaat verkopen 

2015  2014 

Verkoopresultaat bestaand bezit  128  72 

PM  72 

Verkoopresultaat bestaand bezit 
Verkoopopbrengst bestaand bezit  129  251 
Actuele waarde bestaand bezit  PM  (174) 
Verkoopkosten  (1)  (5) 

PM  72 

Aantul vcrkoclUc ccnhudcn bestaand hczii/koopprujecten  1  I 

NB De actuele waarde van de verkochte woning is niet bekend, omdat de bedrijfswaarde per 31 december 
2015 (nog) niet is bepaald. 
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Bedrijfslasten 

Als gevolg van een steekproef in de controle van de mutaties in boekjaar 2015 is een onderzoek gestart 
naar  alle  mutaties  in  boekjaar  2015.  Er  bestaat  onzekerheid  over  de  juistheid,  volledigheid  en 
rechtmatigheid van de mutaties. Het onderzoek moet duidelijkheid geven hierover. 
Totdat het  onderzoek  is  afgerond,  blijft  over  alle  posten  in  de  jaarrekening onzekerheid  bestaan. De 
posten die gekwantificeerd zijn betreffen een weergave van de kosten en opbrengsten  zoals deze thans 
in de (grootboek) administratie zijn verwerkt. 

Een aantal posten zijn in deze voorlopige en ongecontroleerde jaarstukken opgenomen als 'pro memorie' 
posten,  aangeduid  met  'PM'.  Pro  memorie  posten  zijn  posten  rechten  en  verplichtingen  die 
volledigheidshalve wel in de balans zijn vermeld doch niet in de baianstellingen zijn opgenomen. De reden 
dat bepaalde posten PM zijn opgenomen is gelegen in het feit dat onvoldoende zekerheid bestaat over 
de omvang van deze posten. 

26. Afschrijvingert (im)materiele vaste activa 

2015  2014 

Sociaal vastgoed in exploitatie  8.391  8.255 
Onroerende en roerende zaken ten dienste van exploitatie    59 

8.391  8.314 

27. Overige waardeveranderingen (im)materiele vaste activa 

2015  2014 

Waardevermindering/terugname waardevermindering sociaal vastgoed in 
exploitatie  PM  791 

Waardevermindering/terugname waardevermindering vastgoed in ontwikkeling 
bestemd voor eigen exploitatie (met betrekking tot sociaal vastgoed)  PM 

PM  791 

28. Bijzondere waardeveranderingen van vlottende activa 

2015  2014 

Afboeking tegemoetkoming plankosten (project Bertus Bliek)    940 
Overige 

940 

I 
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30. Onderhoudslasten 

2015  2014 

Dagelijks onderhoud  1.297  1.342 
Mutatie onderhoud  270  336 
Planmatig onderhoud  2.623  1.823 

4.190  3.501 

Als gevolg van een steekproef in de controle van de mutaties in boekjaar 2015 is een onderzoek gestart 
naar  alle  mutaties  in  boekjaar  2015.  Er  bestaat  onzekerheid  over  de  juistheid,  volledigheid  en 
rechtmatigheid van de mutaties. Het onderzoek moet duidelijkheid geven hierover. 
Totdat  het  onderzoek  is  afgerond,  blijft  over  alle  posten  in de  jaarrekening onzekerheid  bestaan. De 
posten die gekwantificeerd zijn betreffen een weergave van de kosten en opbrengsten zoals deze thans 
in de (grootboek) administrate zijn verwerkt. 

31. Leefbaarheid 
In 2015 is € 21 aan direct leefbaarheid kosten uitgegeven, in 2014 was dit € 185. 
De overige bijdragen van SHH aan leefbaarheid is verwerkt in de doorbelasting van Stichting Humanitas 
te  Rotterdam  (zie  overige  kosten)  door  middel  van  inzet  van  sociaal  beheerders  en  andere  zorg 
medewerkers. 

33. Huurlasten 

Dit betreft  de huur  voor complexen  Jan van der  Ploeg, Gerrit Spronkers, De Reigers  en Terras aan  de 
Maas. 
De totaal betaalde huur over 2015 bedraagt over 2015 € 3.795 (2014 € 3.804). 
De  afzonderlijke  huurbedragen  per  complex  zijn  toegelicht  onder  'niet  uit  de  balans  blijkende 
verplichtingen'. 

34. Overige bedrijfslasten 

2015  2014 

Zakelijke lasten  909  915 
Overige lasten  4.644  7.092 

5.553  8.007 

Zakelijke lasten: 
Belastingen  853  826 
Verzekeringen  38  48 
Contributie landelijke federatie  18  41 

909  915 
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Ch'erige lasien: 
Beheeren administratiekosten  2.093  2.193 
Automatiseringskosten  134  124 
Diverse bedrijfslasten  1.631  1.973 
Dotatie voonziening De Reigers    1.600 
Sectorspecifieke Keffingen  786  1.202 

4.644  7.092 

SHH heeft  het beheer  van haar  vastgoed uitbesteed aan Bouwvereniging Onze Eigen Woriing (hierna: 
BVOW) en betaalt hier jaarlijkse kosten voor die op basis van nacalculatie worden bepaald. Deze kosten 
bedroegen  over  2015  €  1.077  (2014  €  1.102)  en  worden  gepresenteerd  onder  'beheer  en 
administratiekosten'. Voor het overige bestaat de post 'beheer en administratiekosten' uit advies, inleen
en algemene kosten. 

Naast de  beheerkosten aan  BVOW werd voor  het uitvoeren  van de werkzaamheden van  SHH gebruik 
gemaakt  van de  inzet  van medewerkers van  SHR. Deze  kosten worden  jaarlijks doorbelast  aan SHH. 
Deze doorbelasting bedroeg voor 2015 € 854 (2014 € 2.165). De doorbelasting over  2014 is door SHH 
aan SHR gedeeltelijk voldaan en betrokken in de W&V rekening over 2014. De doorbelasting over 2015 
is onderwerp van discussie en is betrokken in de claim van SHH op SHR. SHH betwist de grondslag van 
deze doorbelasting. Een deel van de doorbelasting is door SHH voldaan d.m.v. voorschotten in de periode 
januari tot en met mei 2015 (totaal € 625K). De tot en met mei 2015 betaalde voorschotten a € 625 (5 x € 
125) heeft SHH teruggevorderd, zie hiervoor de toelichting op 'overige vorderingen'. 

35. Nietgerealiseerde waardeveranderingen vastgoedbeleggingen 

2015  2014 

Waardeverandering commercieel vastgoed in exploitatie  PM  1.036 

PM  1.036 

Zie voor de verklaring van de PM posten de algemenen toelichting onder 'Onzekerheden' 

36. Waardeveranderingen van financiele vaste activa en van vlottende effecten 

2015  2014 

Waardeverandering (embedded) derivaten  (1.162)  (9.120) 

(1.162)  (9.120) 

37. Opbrengst van effecten en vorderingen behorend tot de financiele vaste activa 
PM 
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38. Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 
2015  2014 

Rente op uitgezette middelen  61  157 
Overige rentebaten (correctie v.g.j.)  (12) 

49  157 

39. Rentelasten en soortgelijke kosten 

2015  2014 

Rente langlopende schulden kredietinstellingen  (8.223)  (7.668) 
Overige rentelasten  (PM)  (313) 

(PM)  (7.981) 

40. 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 (Vaststellingsovereenkomst 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,  het  vormen  van  een 
herbestedingsreserve en de inschatting van het 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 SHH 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  2014 

Acute belastingen boekjaar  PM  (92) 
Aanpassingen acute belastingen vorige boekjaren  PM  (256) 
Mutatie actieve latente belastingen  PM  (3.815) 
Mutatie passieve latente belastingen  PM  (853) 

Totaal belastinglast/bate  PM  (5.016) 

Aansluiting toepasselijk en effectieve belastingtarief 
Het toepasselijk (wettelijk) belastingtarief bedraagt 25% (2014:25%). 

Gelet op de PM posten is de post belastingen eveneens PM 
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Accountantskosten 
De ten laste van het boekjaar gebrachte kosten van de externe accountant en de accountantsorganisatie 
en het gehele netwerk waartoe deze accountantsorganisatie behoort, zijn als volgt  voor SHH (bedragen 
inclusief BTW): 

2015 
KPMG  Ernst 
Meijburg  & Young  Totaal 

Onderzoek van de jaarrekening 
Andere controleopdrachten 
Adviesdiensten op fiscaal terrein 
Andere nietcontrolediensten 

Totaal 

83  31  114 

46    46 

129  31  160 

2014 
KPMG  KPMG 

Accountants  Meijburg  Totaal 

Onderzoek van de jaarrekening 
Andere controleopdrachten 
Adviesdiensten op fiscaal terrein 
Andere nietcontrolediensten 

Totaal 

64    64 

28  28 

64  28  92 
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Ondertekening van de jaarrekening 

Bestuur 

De voorlopige  jaarrekening van Stichting Humanitas Huisvesting is ondertekend door het bestuur op 31 
januari 2017. 

Dedleer E. van den Berg 
Directeurbestuurder 

Raad van commissarissen 

De voorlopige jaarrekening is nog niet vastgesteld door de raad van commissarissen, omdat nog geen 
controle van de voorlopige jaarrekening door een onafhankelijke externe accountant heeft 
plaatsgevonden en er geen accountantsverslag is opgesteld. 
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Overige gegevens 

Statutaire regeling betreffende de bestemming van het resultaat 

In  artikel  18  lid  6  van  de  statuten  van  SHH  staat  het  volgende  opgenomen  betreffende  de 
resultaatbestemming  : De  jaarrekening  wordt  tezamen met  een  verklaring van  de  registeraccountant 
omtrent  doelmatigheid  van  het  financieel  beleid  en  het  beheer  met  betrekking  tot  donaties  en 
onttrekkingen  aan  onderhoudsfondsen  voor  1  juli  van  het  betreffende  jaar  aan  de  raad  van 
commissarissen  ter vaststelling voorgelegd. 
In juni 2016 heeft het bestuur  van SHH, met instemming van de raad van  commissarissen, besloten de 
jaarrekening niet  voor 1 juli  2016 ter  vaststelling voor  te leggen aan  de  raad van commissarissen. De 
afwegingen die tot dit besluit  hebben geleid komen er op neer dat de administratie onvoldoende volledig 
is om een betrouwbaar beeld van SHH te bepalen en dat bovendien onzekerheid bestaat over de juistheid 
van de openingsbalans van 2015. 
Omdat  ultimo  2016  nog  steeds  onvoldoende  zekerheid  bestaat  over  de  openingsbalans  en  de 
administratie op onderdelen nog steeds onvoldoende volledig is om een juist en volledig beeld te bepalen 
van SHH, kunnen de jaarstukken nog niet  gecontroleerd worden door de externe accountant. In overleg 
met juridische adviseurs,  de controlerend  accountant, Autoriteit Wonen, huurders en overige relevante 
stakeholders,  is besloten  om de voorlopige  en ongecontroleerde cijfers  en informatie  over  2015 op  te 
maken en te deponeren bij de Kamer van Koophandel. 
Het bestuur van SHH zal alles doen wat binnen haar vermogen ligt om de administratie volledig te krijgen 
en de onzekerheid over de openingsbalans tot een minimum te beperken. De wettelijke tijdlijnen voor het 
opstellen, controleren, vaststellen en deponeren van de jaarstukken zijn echter te kort voor hetgeen nog 
dient te worden onderzocht. 

Bestemming van het resultaat 2015 

De resultaatbestemming is vooruitlopend op en onder voorbehoud van de goedkeuring door de Raad van 
Commissarissen nog niet in de jaarrekening verwerkt. 
Het voorlopige resultaat is nog niet vastgesteld. 

Gebeurtenissen na balansdatum 

Per 1 januari 2016 is de personele unie die gevormd werd door SHR en SHH opgeheven. Voorafgaand 
aan de opheffing is gestart met de demarcatie van verweven werkprocessen en financiele stromen welke 
zijn ontstaan tijdens het bestaan de van de personele unie. Tijdens de demarcatie is SHH tot het standpunt 
gekomen dat de allocatie van middelen tussen SHH en SHR niet in alle gevallen op juiste wijze is verwerkt 
en dat  een deel van de  samenwerkings en huurovereenkomsten  tussen SHR  en SHH door SHH als 
onevenwichtig en niet marktconform kan worden aangemerkt. SHH stelt zich derhalve op het  standpunt 
dat een deel van haar  financiele middelen  is aangewend  ten bate van SHR. SHH  claimt deze middelen 
terug van SHR en heeft SHR hiervoor op 22 augustus 2016 gedagvaard. De claim bedraagt€ 19,2 miljoen 
exclusief wettelijke rente. 
In reactie op de claim van SHH heeft SHR schriftelijk laten weten een vordering van circa € 18 miljoen te 
hebben op SHH. SHH heeft tot de datum van deponeren van deze jaarstukken nog geen formele claim of 
dagvaarding  ontvangen,  evenmin  heeft  zij  specificaties  ontvangen  die  de  tegenclaim  van  SHR 
onderbouwen. 

Tijdens de demarcatie en naar aanleiding van de interim controle van de controlerend accountant is van 
bepaalde kosten en investeringen in 2015 onzekerheid gerezen over de rechtmatigheid en/of juistheid. In 
2016 heeft SHH een onderzoek uitgevoerd welke deze onzekerheid niet heeft kunnen wegnemen zonder 
aanvullend onderzoek te doen. Het aanvullende onderzoek loopt op het moment van deponeren van deze 
voorlopige jaarstukken nog en is een van de  oorzaken dat er  nog geen vastgestelde en gecontroleerde 
jaarstukken beschikbaar zijn. Daarnaast wordt de vertraging in belangrijke mate veroorzaakt  door het in 
ernstige mate tekortschieten van jaarrekening van 2014 waarover een mededeling ex. Artikel 2:362 lid 6 
BW is gedeponeerd bij het handelsregister. 

SHH heeft op 1 juli 2016 een (herzien) herstelplan doorgerekend en ingediend bij het WSW en de Aw. Uit 
deze doorrekeningen kwam naar voren dat SHH niet zelfstandig binnen tien jaar tot financieel herstel kan 
komen zodat SHH weer aan alle financiele ratio's van het WSW voldoet. 
Naar aanleiding van het herstelplan van  juli 2016 heeft SHH op 17 oktober 2016 een aanwijzing van de 
Minister voor Wonen en Rijksdienst en interventie van WSW opgelegd gekregen. 
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Deze  aanwijzing  betreft  het  opstellen  van  een  herstructureringsplan  waarin  ten minste  de  volgende 
onderdelen zijn uitgewerkt: 
i.  Vaststellen van de noodzakelijke DAEBportefeuille; 
ii.  Het opstellen van 'factsheets' per complex; 
iii.  Het doorrekenen van de scenario's: 

o  Zelfstandig voortbestaan; 
o  Fusie; 
o  Activa  passiva  transactie(s),  al  dan  niet  in  combinatie  met  een  liquidatiescenario  of 

faillissementsscenario. 
Het herstructureringsplan is op 21  november 2016, conform de afgesproken tijdlijnen en kwaliteitseisen, 
ingediend. 
Het  ingediende herstructureringsplan bevestigt het  beeld dat SHH niet zelfstandig tot  financieel herstel 
kan komen en zich gedwongen ziet een aanvraag voor saneringssteun bij het WSW in te dienen. Op het 
moment van  deponeren van deze jaarstukken wordt  deze aanvraag opgesteld. De  aanvraag dient  aan 
verschillende eisen te voldoen, hiervoor wordt verwezen naar de Woningwet en de beleidsregels van het 
WSW hieromtrent. 
Daarnaast  werd  SHH  opgedragen  haar  governance  te  versterken  en  te  onderzoeken  in hoeverre de 
ontstane situatie te wijten is aan derden (aansprakelijkheid). 
In december  2016  hebben Aw  en WSW  in een  gezamenlijk  brief  laten  weten  dat  de uitwerking van 
scenario's II. en III. nader uitgewerkt dienen te worden in samenwerking metwoningcorporaties werkzaam 
in de regio. Deze nadere uitwerking is noodzakelijk  om vast  te kunnen stellen wat de saneringssubsidie 
bedraagt bij de verschillende scenario's, zodat op basis  van deze uitkomsten het voorkeursscenario kan 
dienen als basis voor een aanvraag voor saneringssubsidie. 
Op  het  moment  van  deponeren  van  deze  ongecontroleerde  jaarstukken  is  de  aanvraag  voor  een 
saneringssubsidie  bijna  afgerond  en  lijkt  het  voorkeursscenario  te  worden  vastgesteld  op  een  fusie 
scenario.  De  komende weken  zal  de  aanvraag  definitief  gemaakt  worden  en zullen  gesprekken met 
potentiele fusie kandidaten aanvangen. 

Op 17 oktober  2016 heeft SHH een extern  toezichthouder toegewezen  gekregen door de Minister  voor 
Wonen  en  Rijksdienst.  De  reden  dat  de  Minister  tot  deze  maatregel  is  overgegaan  is  de  fragiele 
governnace van SHH door de teruggetreden bestuurder en voorzitter van de raad van commissarissen. 
De externe toezichthouder is aangesteld tot 1 mei 2017. De extern toezichthouder zal toezichthouden op 
alle activiteiten in het kader en naar aanleiding van het herstructureringplan. Daarnaast  zullen besluiten 
van materieel  belang moeten worden voorgelegd  aan de extern toezichthouder,  alvorens deze kunnen 
worden geeffectueerd. 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
De  voorlopige  jaarrekening  van  SHH  is  niet  gecontroleerd  door  de  externe  accountant. De  redenen 
hiervoor zijn uiteengezet in de algemene toelichting op deze jaarrekening en gelegen in de gebeurtenissen 
nS balansdatum zoals hierboven beschreven. Verwezen wordt  naar deze passages. 
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GEMEENTE WESTVOORNE 

to  /tc\ 

Raadhuislaan 6, Rockanje 
Post ad res: 

Humanitas Huisvesting 
Postbus 35030 
3005 DA  ROTTERDAM 

Postbus 550, 3235 ZH Rockanje 
Email adres: 
gemeente@westvoorne.nl 
Telefoon (0181)40 80 00 
Fax  (0181)40 80 99 

Uw kenmerk:  Uw brief  van:  Ons kenmerk:  Rockanje, 10 november2016 
146837 

verzonden  10 november2016 

Onderwerp: 

herstructureringsplan 

Beste meneer De Laat, 

U heeft ons in het kader van uw herstructureringsplan om een verklaring gevraagd over uw 
woningbezit in de gemeente Westvoome. 

U bezit in het complex Stuifakkers te Rockanje 7 woningen. Dit zijn geen sociale huurwoningen 
en daarom niet behorend tot uw DAEB werkzaamheden. Het beheren en verhuren van deze 
woningen is niet noodzakelijk voor het in stand houden van voldoende woongelegenheden in 
onze gemeente. 

Indien u vragen heeft over deze brief dan kunt u contact opnemen met  van het team 
VROM. Hij is telefonisch bereikbaar op '  mailadres is 

Met vriendelijke groet, 
namefos biAgemeester en wethouders van Westvoorne 

Bijl: 

Ref: 

s v  p  bij beantwoording  datum en kenmerk vermelden 



Gemeente Rotterdam 
College van Burgemeester  en Wethouders 

Ore. R.E. (Ronald) Schneider 
Wethouder Stedelijke Ontwikkeling en  Integrate 

Bezoekadres: Stadhuis Coolslngel 40 

3011 AD  Rotterdam 

Postadres: Postbus 70012 

3000 KP  Rotterdam 

Website: www.rotterdam.nl 

Email: informaliebeheer@rotterdam.nl 

Fax: (010) 2673560 

Inllchtlngen: 

Stichting Humanitas Huisvesting 
Directie/bestuur 
T.a.V. de heer De Laat  Cluster: Stadsorttwikkeling 

Postbus 37137  Ons kenmerK: BS16/01098  2095786 

3054 RL Rotterdam  uw brief van: 
Uw kenmerk: 

Aantal bljlagen: 

Betreft: Humanitas noodzakelijk DAEB 

Datum: 08112016 

\  ) 3 \  I  

Geachte heer De Laat, 

Uw corporatie, Stichting Humanitas Huisvesting, staat sinds 14 november2013 onder verscherpt 

toezicht. Reden is dat uw corporatie op basis van de ingediende cijfers 2013 structureel niet voldoet 

aan de financiele beoordelingskaders van de Autoriteit woningcorporaties (Aw). Onlangs heeft u in dit 

verband van de Aw een aanwijzing gekregen tot het opstellen van een herstructureringsplan en is er 

een extern toezichthouder aangesteld voor de periode tot 1 mei 2017. Uw herstructureringsplan dient 

uiterlijk 15 november ingediend te worden bij de Aw en het WSW. 

In het kader van het traject rond het herstructureringsplan heeft u ons, op grond van artikel 112 lid 1 

onder b Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting, gevraagd te beschrijven of en in welke mate 

wij van oordeel zijn dat het verrichten of voortzetten van uw werkzaamheden noodzakelijk is voor het 

in stand houden van voldoende woongelegenheden in onze gemeente. Dit noodzakelijkheidsoordeel 

vormt voor de Aw mede aanleiding om te bepalen of uw organisatie in aanmerking komt voor 

saneringsubsidie. In deze brief geven wij invulling aan dit verzoek. 

Basis voor noodzakelijkheidsoordeel 

Ons oordeel baseren we op de concept Woonvisie Rotterdam 2030 (vastgesteld door het college van 

B&W op 1 maart 2016), alsmede het gemeentelijke programma Langer Thuis (vastgesteld door het 

college van B&W op 31 maart 2015). Uitgangspunt in beide stukken is dat de groep oudere 

Rotterdammers de komende jaren zal groeien. Uit de Bevolkingsprognose Rotterdam 20162035 volgt 

dat het aandeel Rotterdammers van 65 jaar en ouder in Rotterdam stijgt van 15% van de bevolking in 

2015 naar 18% in 2030 en 19% in 2035. Dit gecombineerd met enerzijds de wens van Rotterdammers 



om langer thuis te blijven wonen en anders het rijksbeleid dat langer thuis wonen stimuleert, voorzien 

wij dan ook een groeiende vraag naar zorggeschikte zelfstandige ouderenwoningen. Gezien het 

langer zelfstandig wonen, voorzien we een zekere afname van de vraag naar intramuraal 

zorgvastgoed, in het bijzonder de verzorgingshuizen. Toch blijft er ook een zeker aanbod van 

intramuraal zorgvastgoed noodzakelijk in deze stad, aangezien Rotterdam ook een grote groep 

kwetsbare personen kent voor wie het vanwege de (zwaardere) zorgindicatie niet mogelijk is cq 

wenselijk is om zelfstandig te wonen. 

Kijkend naar het aanbod van geschikte zelfstandige woningen, dan is te zien dat in Rotterdam in 

principe voldoende toegankelijke woningen aanwezig zijn. Veel van deze woningen zijn echter reeds 

bewoond (en dus niet op korte termijn beschikbaar), niet per se zo/ygeschikt en/of sluiten om diverse 

redenen niet aan bij de behoefte van de Rotterdamse oudere: gebrek aan voorzieningen in de directe 

omgeving, kleine oppervlakte, eenvormigheid etc. 

Wij streven dan ook naar het borgen 6n toevoegen van goed toegankelijke, zorggeschikte zelfstandige 

woningen passend bij de woonwensen van de huidige en toekomstige Rotterdamse oudere. Dit doen 

we o.m. via inzet van doorstromingsinstrumentarium, inzet WMOgelden voor aanpassing van de 

woning en het stimuleren van transformatie van traditionele verzorgingshuizen en vervangende 

nieuwbouw. 

Omschrljvlng van de stand van uw vastgoed portefeuille in Rotterdam 

De werkzaamheden van uw corporate bestaan hoofdzakelijk uit het beheren en verhuren van sociale 

huurwoningen en intramuraal zorgvastgoed. U heeft momenteel 15 locaties die u aanduidt als 

wooncomplexen met zelfstandig wonen in DAEB en nietDAEB. Twee van deze complexen zijn niet in 

uw eigen bezit maar slechts in uw beheer. Daarnaast heeft u op 9 locaties intramuraal zorgvastgoed in 

bezit. 

U heeft aangegeven dat: 

�  Op 5 locaties de zelfstandige woningen minder gewild zijn onder de doelgroep, gemeten aan de 

hand van het aantal kandidaten op de wens en wachtlijsten voor de complexen; het betreft de 

locaties Nancy Zeelenberg, Carnissedreef, Jan Meertens, Jan van der Ploeg en Zilverlinde. Met 

uitzondering van de Zilverlinde, bevindt zich op al de locaties DAEBvastgoed. 

�  Op 3 locaties voor intramuraal zorgvastgoed heeft de zorgpartner het huurcontract opgezegd; het 

betreft de locaties Evenaar, Jan Meertens en Kleiweg. 

Noodzakelijkheidsoordeel 

Als het gaat om intramurale voorzieningen hebben wij als gemeente geen formele rol in het 

bepalen/verruimen van de intramurale capaciteit. Wij kunnen dus ook geen uitspraken doen over de 

precieze benodigde capaciteit en de noodzakelijkheid van de rol van Humanitas daarin. Wei hebben 

wij als gemeente een verantwoordelijkheid om de zorg goed te organiseren en te zorgen dat het 

voorzieningenniveau op peil blijft. Zoals eerder in deze brief aangegeven vinden we dat een zeker 



aanbod van intramuraal zorgvastgoed noodzakelijk is en blijft in deze stad, aangezien Rotterdam ook 

een grote groep kwetsbare personen kent voor wie het vanwege de (zwaardere) zorgindicatie niet 

mogelijk is cq. wenselijk is om zelfstandig te wonen. 

Ten aanzien van de zelfstandige woningen kunnen wij een meer gedetailleerde uitspraak doen. De 

concept Woonvisie Rotterdam 2030, alsmede het gemeentelijke programma LangerThuis in 

ogenschouw nemende is ons oordeel dat het noodzakelijk is dat Humanitas het DAEB bezit dat u 

momenteel in handen heeft in principe ook in handen houdt. Juist in het DAEB segment, zien wij de 

vraag de komende jaren toenemen. U speelt daarin gezien de kenmerken (o.m. beschermd wonen en 

aanwezigheid voorzieningen) en ligging van het bezit voor ons een belangrijke rol. Niet in de minste 

plaats omdat u voor veel ouderen al jarenlang een betrouwbare huisvester bent. 

Uitzondering op het bovenstaande vormen uw locaties met DAEBwoningen die minder gewild zijn. 

Hier speelt een kwaliteitskwestie. Dit deel van uw voorraad lijkt niet te voldoen aan de huidige en 

toekomstige vraag van ouderen. Hoewel deze in de huidige vorm mogelijk in gezet kunnen worden 

voor andere doelgroepen (denk aan jongeren), zien wij idealiter dat de betreffende complexen op niet 

al te lange termijn gerenoveerd, getransformeerd of geherstructureerd worden gericht op de doelgroep 

ouderen, inspelend op de laatste trends rond langer thuis wonen en met oog voor de opgaven in de 

directe omgeving van de betreffende complexen. Daarin kan een rol voor Humanitas liggen, maar wij 

zien dat niet als een noodzakelijkheid gezien de financiele situatie van uw corporatie op dit moment. 

Ten aanzien van de locatie met nietDAEB woningen zijn wij tot slot van oordeel dat het niet 

noodzakelijk is dat Humanitas dit bezit zelf in handen houdt, dit omdat dit niet tot de kerntaak behoort 

en omdat er een kwaliteitskwestie speelt cq. verminderde interesse is bij de doelgroep. 

Namens het college van burgemeester en wethouders, 

Hoogachtend, 
/ 

'�i Stedelijke Ontwikkeling en Integratie 
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Strategie 

Geachte heer De Laat, 

Op dinsdag 8 november jl. hebben wij van u een brief ontvangen waarin u ons vraagt uiterlijk 14 
november te antwoorden op de vraag die u daarin stelt. Deze reactietermijn iszoals we na 
ontvangst van de brief hebben aangegeven  dusdanig kort dat het ons niet is gelukt om voor die 
datum een weloverwogen besluitte nemen. Daarom ontvangt u hierbij onze reactie. 

In de context van het aanvragen van saneringssteun vraag u ons  conform het Besluit toegelaten 
instellingen volkshuisvesting 2015 (Btiv)  een oordeel te geven over de noodzakelijkheid van de 
DAEBactiviteiten die u verricht in het kader van het in stand houden van voldoende 
woongelegenheden in onze gemeente. Zoals u zelf al aangeeft verricht u geen DAEBwerkzaamheden 
in Nissewaard. De nietDAEBwerkzaamheden  die u verricht zijn dan ook vanzelfsprekend niet 
noodzakelijk voor het in stand houden van voldoende sociale huurwoningen in de gemeente 
Nissewaard; ze hebben ergeen directe relatie mee. 

Buiten de vraag die u ons stelt met betrekking tot de wettelijke regels voelen wij de behoefte om te 
benadrukken dat wij waarde hechten aan de nietDAEBwerkzaamheden die u verricht in 
Nissewaard. U verhuurt vijftig woningen in de woontoren Terras aan de Maas en beheert de 
bedrijfsruimten en bergruimten in de plint van het complex en bijbehorende parkeerplaatsen. In die 
vijftig appartementen is zorg op afroep beschikbaar. Deze zorg wordt geleverd door de zorgtak van 
Humanitas, die faciliteiten (o.a. gezondheidscentrum, informatiepunt, activiteitencentrum, 
restaurant) aanbiedt in de plint van het gebouw en tevens de eerste vier verdiepingen van de toren 
afneemt als verpleeghuis. 

Wij zijn ons ervan bewust dat uw huisvestingstak en de zorgtak van Humanitas twee gescheiden 
organisaties zijn. Desalniettemin is het juist combinatie van wonen met zorg, en de zorggerelateerde 
faciliteiten die worden aangeboden in Terras aan de Maas die wij zeer waardevol vinden. Indien u 
besluit de werkzaamheden die u verricht in het complex af te stoten, hebben wij er vertrouwen in 
dat u rekening houdt met waarborgen van deze combinatie. Daarnaast gaan wij er in die 
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hypothetische situatie uiteraard vanuit dat de rechten en belangen van de huidige huurders niet uit 
het oog verloren worden. 

Wij hopen u hiermee voldoende ge'i'nformeerd te hebben. 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Nissewaard 
de locosecreta,'l8^'  de burgemeester, 

J.L. Bal  M.Salet 
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1  Inleiding 

Stichting Humanitas  Huisvesting  (hierna: SHH)  heeft  als  onderdeel van haar  subsidieaanvraag een 
projectplan opgesteld  hoe zij wil komen tot een definitieve  oplossing voor  de financiele  problemen 
van SHH. Dit projectplan  is een bijlage bij de subsidieaanvraag en wordt voorgelegd aan gemeenten 
en huurders, waarbij aan hen wordt gevraagd een zienswijze te geven op dit projectplan. Deze inleiding 
is in lijn met de inleiding van de subsidieaanvraag in het kader van sanering van SHH. 

In dit projectplan wordt de achtergrond van de voorgenomen sanering van SHH  toegelicht, gevolgd 
door  een  toelichting  op  de  mogelijke  keuze  voor  een  samenwerkingspartner.  SHH  schetst  het 
vervolgtraject richting  fusie dat  zij  voor  zich  ziet, inclusief  planning die  uit gaat  van een  definitieve 
oplossing per 112018. 

1.1 Achtergrond 

SHH is een woningcorporatie of een zogenaamde 'Toegelaten Instelling' en bezit ca. 2.500 eenheden. 
Daarnaast  voert  SHH  het  beheer  van  drie  panden  die  worden  aangehuurd,  zogenaamde 
beheerpanden. De activiteiten van SHH vinden plaats in de gemeenten Rotterdam, Rockanje, Capelle 
aan den  IJssel en Nissewaard.  SHH verhuurt  onder meer  sociale en vrije sector huurwoningen voor 
mensen  van  55  jaar  en  ouder  (ouderenhuisvesting).  Naast  woningen  bestaat  het  bezit  uit 
zorgeenheden en bedrijfsruimten. 

In 2013 is SHH vanwege een zeer zwakke financiele positie onder verscherpttoezicht gekomen van het 
Centraal Fonds Volkshuisvesting (thans Autoriteit woningcorporaties (hierna: Aw)) en onder bijzonder 
beheer gebracht bij Waarborgfonds Sociale Woningbouw (hierna: WSW). SHH diende  op verzoek van 
de  Aw  en  WSW    op  1 juli  2016  een  herstelplan  op  te  stellen  teneinde  de  liquiditeits  en 
solvabiliteitspositie van SHH op termijn te verbeteren. 

SHH heeft het herstelplan op 1 juli 2016 aan de Aw en WSW verstrekt. Uit dit herstelplan kwam naar 
voren dat SHH niet in staat is om op eigen kracht binnen 10 jaar tot duurzaam herstel te komen. Naar 
aanleiding van het herstelplan is door de Aw en WSW aan SHH gevraagd meerdere scenario's voor de 
toekomst uit te werken. De Aw heeft op 17 oktober 2016 SHH hiertoe een aanwijzing gegeven. Op 21 
november 2016 heeft  SHH een herstructureringsplan opgeleverd aan  de Aw en WSW  waaruit naar 
voren kwam dat SHH zich  gezien haar nijpende liquiditeitspositie  genoodzaakt zag op korte termijn 
een subsidieaanvraag in te dienen bij het WSW op basis  van het uitgewerkte scenario van zelfstandig 
voortbestaan. 

In  reactie  op het  herstructureringsplan van  21 november 2016  hebben de  Aw  en het WSW op 13 
december aan SHH aangegeven dat de twee scenario's van fusie en activa/passiva  zoals opgenomen 
in het  herstructureringsplan  van 21 november 2016  nader  dienden te  worden uitgewerkt  en op 
haalbaarheid  te worden  getoetst.  Daarnaast  is  aangegeven  dat  een  subsidieaanvraag  die  aan  de 
voorwaarden voldoet kan worden ingediend wanneer duidelijk is  welk scenario, met behoud van het 
noodzakelijk Daeb, tot de laagste kosten voor de sector leidt. 



STRIKT VERTROUWELIJK 

2  Voorkeursscenario en partnerkeuze 

Het ontbreekt SHH aan financiele middeleri om haar werkzaamheden te kunnen voortzetten en er zijn 
onvoldoende mogelijkheden voor SHH om de komende  jaren op eigen kracht haar  financiele positie 
duurzaam te verbeteren naar het  niveau dat  van een gezonde woningcorporatie wordt verwacht op 
basis van de WSW ratio's. Zodoende is sanering van SHH noodzakelijk, waarbij in de subsidieaanvraag 
wordt  uitgegaan van het  voorkeursscenario  van Fusie  waarbij wordt uitgegaan van  fusie met  een 
corporatie binnen een periode van een  jaar. Hierbij wordt uitgegaan van saneringsbijdrage die dient 
te worden toegekend door het WSW (de saneerder). 

2.1 Afwegingskader voorkeursscenario 

Het voorkeursscenario van Fusie is gebaseerd op een afwegingskader, waarbij de 
volgende criteria zijn gehanteerd: 
�  Laagste kosten voor  de sector  in termen van  saneringsbijdrage in  relatie tot de risico's  per 

scenario; 

�  Belangen van de huurders; 
�  Haalbaarheid van het scenario; 

�  Risico's en onzekerheden. 

Laagste kosten voor de sector 

Een belangrijk uitgangspunt bij de  sanering is, dat deze  leidt tot  de  laagste kosten  voor de sector. 
Laagste kosten voor  de sector heeft SHH vertaald naar het  scenario waarbij mogelijkerwijs sprake is 
van de laagste saneringsbijdrage in relatie tot de risico's en onzekerheden binnen ieder scenario. 

Belangen van de huurders 
SHH is  van mening dat  het belang van de  huidige en toekomstige huurders het best wordt gediend, 
indien  op  zo  kort mogelijke  termijn een  structurele oplossing wordt gevonden voor  de  financiele 
problemen,  waarbij  eventuele  investeringscapaciteit  beschikbaar  komt  voor  het  wegwerken  van 
achterstallig onderhoud  en  het  op  termijn voorzien  in mogelijkheden  tot  levensduur  verlengende 
investeringen en eventueel sloop/nieuwbouw. 

Haalbaarheid van het scenario 
Een  voorkeursscenario  dient  gebaseerd  te  zijn  op  een  inschatting  dat  deze  daadwerkelijk  is  te 
realiseren. Hiervoor is  door SHH het nodige onderzoek  naar diverse haalbare alternatieve scenario's 
verricht. Het bestuur van SHH acht het hierbij van belang dat een totaaloplossing wordt verwezenlijkt 
en  dat  bij  overname  van  activiteiten  op  voorhand  geen  activiteiten,  rechten  of  verplichtingen 
achterblijven in een 'lege' entiteit zonder enige bestaansrecht. 

Risico's en onzekerheden 
Ten  aanzien  van  de  continui'teit  van  SHH  is  te  stellen  dat  zelfstandig  voortbestaan  een  ongewis 
toekomstbeeld geeft met risico's  en onzekerheden. Immers,  bij zelfstandige doorexploitatie van de 
woningen zal SHH aan het eind van de saneringsperiode slechts nipt aan de ratio's van WSW voldoen 
en geen buffer hebben. Te voorzien is dat SHH in dat geval gedurende langere tijd geen onrendabele 
investeringen kan plegen, hetgeen niet in het belang van huidige en toekomstige huurders is. Tevens 
is evident dat de kans dat risico's en onzekerheden bij SHH zullen optreden die tot extra kosten (voor 
de sector) zullen leiden groter wordt naarmate de saneringsperiode langer duurt. 
Aanvullend is opte merken dat de huidige operationeleorganisatie, na de ontvlechting met Humanitas 
zorg,  bezet  wordt  door  veelal  tijdelijke  externe  krachten.  Voorgaande  leidt  tot  risico's  in  de 
bedrijfsvoering voor de middellange en langere termijn. 
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Bovenstaande criteria heeft SHH voor alle drie scenario's tegen elkaar afgezet. In onderstaande tabel 
is  de  uitkomst  daarvan  weergegeven  voor  zover  ze  van  elkaar  verschillen.  De  uitkomsten  zullen 
vervolgens nader worden toegelicht. 

Daar waar de criteria niet van elkaar verschillen voor de scenario's zijn ze niet expliciet benoemd. 

Afwegingen  Zelfstandig  Activa/  Fusie 

voortbestaan  Passiva 

Hoogte saneringsbijdrage 

Laagste saneringsbijdrage  +  

Belang van de huurders 

Mogelijkheden  versneld  achterstallig  onderhoud   +  + 

inhalen 
Mogelijkheden  levensduur  verlengende   +  + 

investeringen en/of sloop/nieuwbouw 

Haalbaarheid scenario 

Afhankelijkheid van derden  +   

Juridische obstakels  +  

Risico's en onzekerheden 

Mogelijke upside t.o.v. doorrekening    

Looptijd saneringsperiode   +  + 

Voldoen aan Business Risks WSW    + 

Kans  dat  partijen  restrisico's  willen  meenemen    ++ 

(claim, derivaten) 

Uit  de  tabel blijkt  dat  alle  scenario's  voor  en  nadelen  hebben.  Samengevat  is  het  voordeel  van 
Zelfstandig  Voortbestaan  dat  dit  scenario  mogelijk  tot  de  laagste  saneringsbijdrage  leidt  en  de 
haalbaarheid van dit scenario het grootst is. Het voordeel van Fusie is dat de belangen van de huurders 
beter gediend zijn en de risico's en onzekerheden voor SHH en ook voor de sector beperkter zijn. 

De noodzaak van saneringssubsidie  is ten principale gelegen  in de noodzaak tot het voortzetten van 
de noodzakelijk Daebactiviteiten van SHH, dit in het belang van de huidige en toekomstige huurders. 
De noodzaak tot voortzetting van de Daebactiviteiten wordt door de gemeenten onderschreven. 

SHH  is  van  mening  dat  dit  belang  het  best  wordt  gediend bij  fusie.  Op  basis  van  bovenstaande 
overwegingen komt  SHH  in het  kader van de aanvraag saneringssubsidie  tot het  voorkeursscenario 
van fusie. 

Indien een juridische fusie niet  haalbaar blijkt  te zijn vanwege voor partijen onaanvaardbare risico's, 
dan ontstaat  een nieuwe situatie waarin alternatieven worden onderzocht. Zelfstandig  voortgaan is 
hierbij de meest voor de hand liggende optie. Een activa/passiva transactie wordt mogelijk onderzocht 
mits: 
�  deze optie op basis van de bestaande wet en regelgeving mogelijk is; 
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�  een toets in het kader van bestuursaansprakelijkheid uitwijst dat geen risico's bestaan inzake 
benadeling van schuldeisers en contractpartijen en; 

�  deze activa/passiva transactie resulteert in een totaal oplossing voor alle partijen, dus inclusief 
de resterende entiteit. 

Doordat  sprake moet  zijn van  een  totaaloplossing wijken  de  toepasselijke saneringsbijdragen  voor 
activa/passiva in de verschillende (tegenvallende) scenario's beperkt af van de bedragen in geval van 
een fusie (mogelijk extra lasten zoals belastingen en kosten voor het realiseren van de totaaloplossing). 

2.2  Afwegingskader keuze partner 

Drie corporaties hebben concrete interesse getoond om aan een oplossing voor SHH te werken. 
Hierbij is bij twee corporaties sprake van een mogelijkheid tot juridische fusie en een corporatie 
overweegt gedeeltelijk bezit middels een activa/passiva transactie overte nemen. Hierbij is het 
vanuit SHH een vereiste dat sprake is van een totaaloplossing. Aangezien de reactie van een van de 
woningcorporaties geen direct uitzicht biedt op een zelfstandige totaaloplossing met een partij en de 
andere twee woningcorporaties hebben aangegeven in een een op een relatie tot een oplossing te 
willen komen, acht SHH de overdracht op dit moment door middel van activa/passiva transacties aan 
meerdere woningcorporaties niet haalbaar. Zodoende zal met twee corporaties verder worden 
gesproken over een mogelijke fusie. 

Een  belangrijke  voorwaarde  die de  twee corporaties  die  voor  fusie  gaan  stellen  is,  dat  zij  niet  in 
onderlinge concurrence een bod zullen uitbrengen. Beide corporaties stellen als voorwaarde voor de 
fusie  dat  deze  onlosmakelijk  samenhangt  met  een  nog  nader  te  bepalen  omvang  van 
saneringssubsidie. 

Gelet  op  de  situatie  dat  twee corporaties  op  individuele  basis  bereid  zijn  tot overname van SHH 
middels juridische fusie is het aan SHH om een juiste keuze te maken van de fusiepartner. Hierbij is het 
van belang om op basis van een objectieve transparante afweging tot een goede keuze te komen voor 
een van beide fusiepartners. 

Met het oog op het voeren van een transparant proces maakt SHH in deze paragraaf de keuze criteria 
inzichtelijk. De  RvC  van SHH  toetst  of  bij de  keuze  van  de  potentiele  fusiepartner  een  zorgvuldig 
afwegingsproces is doorlopen. Hierbij is het aan SHH hoe de verschillende afwegingen te wegen en te 
komen tot een keuze. 

Onderstaand is het afwegingskader opgenomen, gevolg door een toelichting. 

Afwegingen  Corporatie A  Corporatie B 

Hoogte saneringsbijdrage 

Saneringsbijdrage voor fusie  +/  +/
Overte nemen risico's  +/  +/

Fusieproces 
Snelheid/tempo tot stand brengen fusie 
Interesse in juridische fusie met SHH totaal 

+/

+/

+/

+/

Corporatiekenmerken 
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Organisatiekracht en zorgvastgoedkennis 
Strategische overwegingen 

Divers if icatie in de vastgoedportefeuille 
Beleid, huurbeleid en onderhoudsbeleid 

Lokaie verbondenheid 

Financiele draagkracht fusiepartner  +/

+/

+/

+/

+/

+/

+/

+/

+/

+/

+/

+/

Risico's en onzekerheden 

Afstemming RvC / gemeenten / huurders 
Identificatie van 'showstoppers' 
Overige aandachtspunten, o.m. medewerkers 

+/

+/

+/

+/

+/

+/

Op  basis  van  een gesprek  en schriftelijke  terugkoppeling door  beide corporaties  zal  bovenstaande 
matrix worden ingevuld. Hierbij zal bij beide fusiepartners het behoud van het noodzakelijk DAEBbezit 
door de corporaties geborgd zijn. De hoogte van de saneringsbijdrage, benodigd in het geval van fusie, 
zal naar  verwachting pas in een later stadium vast te stellen zijn, wanneer de beoogd fusiepartner in 
detail alle stukken van SHH heeft kunnen analyseren en daarbij de hardheid van  de kasstromen van 
SHH vast heeft kunnen stellen. 

Hoogte saneringsbijdrage 

Ook bij de afweging van de keuze voor een fusiepartner is de saneringsbijdrage die nodig is om tot een 
oplossing  te  komen  een  belangrijk  criterium.  Hierbij  heeft  een  kasstroom  neutrale  oplossing  de 
voorkeur van SHH. Onzeker is in hoeverre de hoogte van een mogelijke saneringsbijdrage al is vast te 
stellen  op  basis  van  een  eerste  gespreksronde  met  de  corporaties.  Hierbij  is  de  vraag  hoe  de 
fusiepartner om wil gaan met de risico's in de kasstromen van SHH. 

Snelheid in handelen 
Met het oog op de financiele positie van SHH en de urgentie uit oogpunt van bedrijfsvoering dient de 
overnemende fusiepartner in staat en bereid te zijn om de fusie voor eind 2017 te effectueren. 

Interesse juridische fusie 

SHH streeft  naar een totaaloplossing waarbij  SHH ophoudt  zelfstandig voort  te bestaan.  Zodoende 
heeft een juridische fusie de voorkeur. 

Financiele draagkracht 

De overnemende fusie kandidaat dient over voldoende vermogen te beschikken om na een fusie met 
SHH te komen tot een financieel gezonde corporatie. Hierbij dient de fusiepartner financiele ruimte te 
hebben om onder meer achterstallig onderhoud te kunnen terugbrengen. 
In dit  kader zal tevens  aan het  WSW en Aw worden gevraagd om de financiele draagkracht van  de 
fusiecorporatie te beoordelen. 

Organisatiekracht en zorgvastgoedkennis 

De overnemende fusiepartij dient  in staat te zijn om het beheer op korte termijn te integreren in de 
eigen  bedrijfsvoering. Hierbij  is  specifieke  kennis  van  het  zorgvastgoed gewenst,  specifiek  op  het 
gebied van ouderenhuisvesting. Hierbij is sprake van een intramurale zorgcomplexen die om specifieke 
expertise vraagt (scheiden wonenzorg). 

Strategische overwegingen 
SHH zal de potentiele fusiepartners vragen om haar strategische overwegingen. Als onderdeel van de 
overwegingen zal gevraagd  worden naar de impact  van de  fusie op de  bestaande portefeuille en de 
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portefeuillestrategie. 

Werkgebied 
Hierbij  is  enerzijds  het  werkgebied  van  ouderenhuisvester  oriderdeel  van  weging  als  ook  de 
geografische spreiding. Hoe blijft de corporatie goed bereikbaar voor de huurders. De binding van de 
corporatie met Rotterdam en de andere werkgebieden van SHH is onderdee! van gesprek. 

Diversificatie in de vastgoedportefeuille 
Partijen zal gevraagd worden hoe de ouderen/zorg portefeuille in de portefeuille van de fusiepartner 
past, en hoe men aankijkt tegen de risico's die de specifieke portefeuille in het licht van concentratie 
van zorgvastgoed met zich meebrengt. 

Beleidskader huurbeleid en onderhoudsbeleid 
SHH zal informeren naar het huurbeleid van de mogelijke fusiepartner en de investeringskracht die de 
corporatie heeft en mogelijk wil aanwenden voor onderhoud en investeringen in het SHH bezit. 

Afstemming RvC / gemeenten / huurders 
Corporaties  zal gevraagd worden naar  hoe  zij  het  proces  zien  richting RvC,  gemeenten en  (eigen) 
huurders  en  welke  aandachtspunten  zij  daarin  zien,  gerelateerd  aan  zienswijzen,  akkoord  en 
doorlooptijden hiervan. 

'Showstoppers' identificeren 
Teneinde in een vroeg stadium te kunnen vaststellen waar mogelijke risico's op het mislukken van de 
fusie optreden is het van belang om de eventuele showstoppers reeds in de selectiefase te elimineren 
voor zover mogelijk. Een showstopper mag niet meer zitten in de kasstromen die zijn gepresenteerd 
door SHH als  ook de kasstroom  neutrale benadering van de overname.  Voorts is het onderschrijven 
van het belang van een totaaloplossing van belang. 

Bij  SHH  is  sprake  van  claims  richting partijen  die mede  verantwoordelijk  zijn  te  houden  voor  de 
financiele toestand waarin SHH momenteel verkeert. Bereidheid tot het aanspreken van die partijen 
op verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid is een verzoek dat meegenomen wordt bij de selectie. 

Overige aandachtspunten 
Naast een afweging op basis  van criteria is  het van belang hoe de  fusiepartner voornemens is om te 
gaan met diverse stakeholders. Hierbij valt te denken aan de vaste medewerkers van SHH. De Aw en 
het WSW zullen om input worden gevraagd bij de keuze. Huurders en gemeenten zullen in het verdere 
fusietraject een belangrijke rol spelen. 

23 Keuze fusiepartner 

Zoals aangegeven hebben  drie partijen die mogelijkerwijs invulling kunnen  geven aan de uitvoering 
van het  saneringsplan zich  bij SHH  gemeld. Separaat  is het proces beschreven dat  hieraan vooraf  is 
gegaan. 

SHH selecteert een van de mogelijke fusiepartners op basis van het afwegingskader beschreven onder 
2.2. en zal met deze  partner op korte  termijn concrete  afspraken maken over  de invulling van het 
proces in de komende maanden. Partijen hebben aangegeven dat zij  SHH vragen de keuze voor een 
van hen  te maken. SHH  zal met  de corporaties spreken  over het  scenario dat  het niet tot een fusie 
komt met de geselecteerde partner, en de vraag bespreken of de partij die niet geselecteerd is in een 
later stadium mogelijk alsnog zou willen participeren. 

De  eerste  week  van  februari  informeert  SHH  de  partijen  mondeling  en  schriftelijk  over  het 
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3  Plan van aanpak vervolgtraject fusie 

SHH heeft een beknopt  plan van aanpak opgesteld hoe zij het fusieproces vorm wil geven. Dit proces 
zal  verder ingevuld worden nadat  SHH een  keuze heeft  gemaakt voor een  van de  partners, waarbij 
deze invulling een gezamenlijke exercitie zal zijn. Voorliggend plan van aanpak dient na keuze van een 
van de geinteresseerde corporaties verder geconcretiseerd te worden. 

SHH onderscheidt in het fusietraject de volgende stappen op hoofdlijnen die nader worden toegelicht. 

1.  Keuze fusiepartner 
2.  Due diligence hardheid kasstromen / risicoinventarisatie 
3.  LOI 
4.  Financiele meerwaarde analyse 
5.  Strategische  volkshuisvestelijke overwegingen 
6.  Afstemming gemeenten, huurders, OR 
7.  Akkoord WSW, Aw 
8.  Goedkeuringsverzoek fusiedossier Minister BZK 

1.  Keuze fusiepartner 
Op basis van de afwegingen zoals  in paragraf 2.2 beschreven dient SHH  te komen tot een keuze voor 
een fusiepartner. Deze keuze zal worden afgestemd met het WSW en de Aw, waarbij RvC en de extern 
toezichthouder akkoord dienen te gaan met het bestuursbesluit. 
Naast het akkoord  vanuit de  zijde van SHH  is  ook een  instemming met de voorgenomen fusie  (met 
voorbehouden) door de RvC van de fusiepartner gewenst. 

2.  Due diligence hardheid kasstromen / risicoinventarisatie 
De fusiepartner heeft in de dataroom van SHH de kasstromen van de complexen, de marktwaarde van 
de complexen en andere relevante informatie kunnen onderzoeken. Vervolgstap is om in overleg met 
de  fusiepartner  te  gaan  om  de  hardheid  van  de  kasstromen  van  SHH  vast  te  stellen.  Wanneer 
overeenstemming bestaat over de hardheid van de kasstromen en de risico's  die SHH daarnaast nog 
heeft  (inclusief  kwantificering)  kan  de  in  overleg  worden  getreden  met  de  saneerder  over  de 
definitieve hoogte van de saneringsbijdrage. 
Daarnaast zal SHH eigenstandig onderzoek doen naar de verwachte kasstromen van de  fusiepartner. 
Deze analyse zal high level van  aard zijn en heeft als doel om vast te stellen dat de financiele positie 
van  de  fusiepartner voldoende aanknopingspunten biedt  om te  komen tot  een  financieel gezonde 
corporatie. 

3.  Letter of Intent 
Nadat  corporaties  elkaars  cijfers  hebben  geanalyseerd,  een  inschatting  van  de  benodigde 
saneringssteun is  gemaakt, en de financiele  en volkshuisvestelijke  meerwaarde in kaart  is gebracht 
zullen de corporaties het  voornemen tot fusie vastleggen in een Letter of Intent (LOI). Doel van deze 
intentieovereenkomst  is  om  de  fusie,  onder  voorbehoud  van  onvoorziene  omstandigheden  en 
benodigde zienswijze en akkoorden van derden, vorm te geven. De LOI dient door beide fusiepartners 
ondertekent te worden, en op  basis van de  LOI kan de benodigde saneringssteun  worden bepaald. 
Streven van SHH is om de LOI inclusief het benodigde bedrag aan sanering in mei 2017 rond te hebben. 
Mocht blijken dat partijen er toch niet uit komen is dit het moment om eventueel naar alternatieven 
te kijken, waarbij ook de niet als eerste gekozen fusiepartner in beeld komt. 
Alternatief is dat na de keuze voor een fusiepartner eind februari een LOI tussen de twee fusiepartners 
wordt  gesloten  die  betrekking  heeft  op  de  intenties  en  het  proces.  Half  mei  zou  dan  een 
vaststellingsovereenkomst gesloten kunnen worden waarbij naast de twee fusiepartners ook het WSW 
wordt  gevraagd  om  mee  te  tekenen,  waarbij  in  de  vaststellingsovereenkomst  de  benodigde 
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afwegingskader en vraagt partijen om een reactie te formuleren op het afwegingskader. Hierbij geeft 
SHH een mondelinge  toelichting aan  de twee  fusiepartners gezamenlijk. Wanneer  een schriftelijke 
reactie van beide partijen is ontvangen zal SHH in een een op een gesprek met partijen een toelichting 
vragen. 
Eind februari, of zoveel eerder als mogelijk, zal dit proces worden afgerond en zal  de bestuurder van 
SHH een onderbouwde keuze maken voor de partij waarmee de volgende stappen worden gezet. 

Betrokkenen in het keuzeproces fusiepartner 
De  bestuurder  van  SHH  zal  besluiten  welke  fusiepartner  de  voorkeur  heeft.  Deze  keuze  zal 
plaatsvinden na afstemming met het WSW, de Aw, en externe en interne adviseurs en juristen. 
Aan  de  Raad  van Commissarissen  van SHH  en  de  extern toezichthouder  zal  goedkeuring van  het 
bestuursbesluit gevraagd worden. 
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saneringsbijdrage wordt opgenomen. De  definitieve vormgeving  zal  in overleg met  de fusiepartner 
worden ingevuld. 

4.  Financiele meerwaarde analyse 
SHH en de fusiepartner zullen een gezamenlijke doorrekening van P&L, Balans en kasstroomoverzicht 
opstellen inclusief ratio overzicht. Dit zal worden ingevuld door de kasstromen zoals vastgesteld onder 
punt 2 mee te nemen  in het  financiele systeem van de fusiepartner. In deze  financiele meerwaarde 
analyse zal een toelichting komen op de financiele risico's van de fusiecorporatie. 
Hierbij zal specifiek aandacht  zijn voor de gezamenlijke MJOB, de voorgenomen investeringen en de 
financiering  van  de  corporatie  inclusief  vervalkalender  en  renteherziening. Hierbij  zal ook  contact 
worden opgenomen met de banken om akkoord te krijgen op de  voorgenomen fusie. Hierbij zal het 
gesprek rondom de derivaten van SHH afhangen van de stand van zaken op dat moment. 

5.  Strategische  volkshuisvestelijke overwegingen 
Corporaties  zullen  zowel afzonderlijk als gezamenlijk een  toelichting op  wat de door de nieuwe Tl 
voorziene  gevolgen  van  die  fusie  voor  de  volkshuisvesting  in  de  gemeenten  zijn.  Dit  betreft  de 
gemeenten waar de toegelaten instelling die uit die fusie voortkomt voornemens is feitelijk werkzaam 
te zijn. Hierbij zal in deze strategische overwegingen een meerwaarde paragraaf worden opgenomen, 
waaruit ook de volkshuisvestelijke meerwaarde van de voorgenomen fusie dient te blijken. 

6.  Afstemming gemeenten, huurders, OR 
Beide corporaties zullen zoals vastgelegd in de woningwet voorafgaand aan de fusie de benodigde 
akkoorden en zienswijzen opvragen bij gemeenten, huurders en OR binnen de hiervoor wettelijk 
vastgestelde termijnen. Hierbij zullen in ieder geval de zienswijzen van de toekomstig bij de 
corporatie betrokken gemeenten worden gevraagd op het minimaal noodzakelijk DAEB. Daarnaast 
zal wanneersprake is van concentratie in de zin van de mededingingswet: het oordeel van de ACM 
(Autoriteit Consument en Markt). 

7.  Akkoord WSW, Aw 
Omdat dit voorgenomen fusietraject onderdeel is van de sanering van SHH zai om een akkoord op de 
fusie inclusief een herstructurering van de leningenportefeuille middels een saneringsbijdrage worden 
gevraagd aan de saneerder (WSW) en de Aw. Deze twee partijen zullen uiteraard gedurende het proces 
op  zeer  regelmatige  basis  op  de  hoogte worden gehouden  van  de  ontwikkelingen  in het  dossier. 
Daarnaast zullen ook de extern toezichthouder en de RvC van SHH dienen in te stemmen met de fusie 

8.  Goedkeuringsverzoek fusiedossier Minister BZK 
Als  sluitstuk  van  het  fusietraject  zal  het  fusiedossier  ter  goedkeuring worden  voorgelegd  aan  de 
Minister van BZK. Hierbij zijn de benodigde zienswijzen onderdeel van het fusiedossier. Hierbij  zal in 
overleg met de partijen zoals genoemd onder 7 worden bepaald hoe het  definitief vaststellen van de 
hoogte van de saneringsbijdrage in dit proces meeloopt. 
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Organisatie fusietraject 
SHH stelt voor om een organisatiestructuur op te tuigen waarin door SHH en haar fusiepartner wordt 
samengewerkt. Hierbij  zal  een  stuurgroep  worden  samengesteld,  wordt  een  extern  projectleider 
aangesteld  en  worden  drie  werkgroepen  ingericht  die  de  toekomstige  fusiecorporatie  in  kaart 
brengen. Daarnaast  is het voorstel een  klankbordgroep met enkele externen  op te zetten, die geen 
formele rol krijgt maar ondersteunend is  aan de  stuurgroep. Daarnaast  zal het  monitoringsoverleg 
worden voortgezet,  waarbij dit  in beginsel  met SHH  is, maar  waarbij de  fusiepartner wanneer van 
toepassing aan kan sluiten. 

Stuurgroep 

Twee verantwoordelijken en 
onafhankelijke projectleider 

Projectleider 

� 
Werkgroep Financier*  Werkgroep 

Vastgoed 
Financiele meerwaarde 

Werkgroep Wonen 

Vastgoed strategie �  Huurders  � 
Stuurgroep:  de  stuurgroep  bestaat  uit  twee  verantwoordelijken  vanuit  de  corporaties,  een 
directiesecretariaat, en de projectleider (onafhankelijk). De stuurgroep komt tweewekelijks bij elkaar 
om de voortgang te bespreken, stukken vast  te stellen en acties uit  te zetten. Daarbij onderhoud de 
stuurgroep contact met de toezichthouders, RvC's en gemeenten en huurders. 
Procesleider:  de  projectleider  (of  begeleider)  heeft  als  rol  het  aansturen  van  de  verschillende 
werkgroepen en toe te zijn op het uitvoeren van de acties zoals vastgesteld doorde stuurgroep. 
Werkgroep  financieel:  deze  werkgroep  is  primair  belast  met  het  opstellen  van  de  financiele 
meerwaarde analyse  inclusief een  gezamenlijke meerjarenprognose. Daarnaast  dient de werkgroep 
ook invulling te geven aan de wensen van de fusiecorporatie vanuit een treasury perspectief, hetgeen 
een rol  zal spelen  bij de  herstructurering van de  leningenportefeuille van  SHH  in het  kader van  de 
sanering. 
Werkgroep  wonen:  deze  werkgroep  zal  invulling geven  aan  de  strategie  van  de  fusiecorporatie, 
waarbij men zich richt op klantbediening en dienstverlening naar huurders 
Werkgroep  vastgoed:  de  werkgroep  vastgoed  zal  de  portefeuillestrategie  en  de  impact  van  het 
samengaan van de twee corporaties hierop in kaart brengen. Samen met de werkgroep wonen wordt 
de strategische meerwaarde van de fusie opgesteld. 
Monitoringsoverleg: dit betreft het huidige monitoringsoverleg met WSWAw waarin de fusiepartner 
mogelijk ook zal participeren wanneer dit toegevoegde waarde heeft. 

Naast  de  organisatiestructuur  in  gezamenlijkheid  zal  SHH  de  nodigde  werkzaamheden  intern  op 
moeten pakken. Hierbij is  de organisatie van  SHH te  klein om alle acties  zelfstandig in te vullen en 
zodoende zal daar waar nodig gebruik worden gemaakt  van externe ondersteuning. Hierbij wordt  in 
eerst instantie gedacht aan de  externe adviseurs  die SHH  op dit moment reeds  ondersteunen. Hier 
zullen aanvullende afspraken mee worden gemaakt. 
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Communicatie 
De communicatie random  het  voorgenomen  fusietraject  zal  in samenwerking met  de  fusiepartner 
worden vormgegeven. Hierbij heeft SHH externe ondersteuning op het communicatiedossier, waarbij 
afstemming  met  WSW  en  Aw  plaatsvindt  over  de  externe  communicatie.  Daarnaast  zullen  de 
voorgenomen  plannen  intern  met  de  medewerkers  worden  gedeeld,  waarbij  deze  worden 
gei'nformeerd over de voortgang van het project. 

Ondersteuning SHH 
De extra ondersteuning die SHH zal inhuren in verband met de uitvoering van het saneringsplan is te 
onderscheiden in drie fasen. SHH is voornemens deze ondersteuning op korte termijn vast te leggen. 

1.  Fase van selectie fusiepartner 
2.  Fase van onderzoek: contractfase, due diligence tot en met intentieverklaring 
3.  Fase opstellen fusieplan 

Fase 1: Selectie fusiepartner  tot 1 maart of zoveel eerder als mogelijk 
In  deze  fase  zal  extra  ondersteuning worden  gevraagd  van  de  op dit moment  bij  SHH  betrokken 
adviseurs.  Enerzijds  voor  de  inhoudelijke  beantwoording  van  vragen  en  het  afstemmen  van  de 
beoordeling  langs  het  afwegingskader.  Daarnaast  zal  SHH  ondersteund  worden  met 
communicatieadvies. 

Fase 2: Onderzoeksfase 
De onderzoeksfase bestaat uit het beantwoorden van vragen tijdens de due diligence. Hier worden de 
huidige adviseurs en juristen die SHH ondersteunen bij betrokken. 

Fase 3: Opstellen fusieplan en fusie 
Het fusieplan zal na het ondertekenen van de intentieverklaring door partijen gezamenlijk worden 
uitgewerkt. Hierbij zullen de huidige adviseurs van SHH worden betrokken en mogelijk andere te 
benoemen adviseurs, waaronder een projectleider. Dit gebeurt in gezamenlijkheid met de 
fusiepartner. 
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4  Planning fusietraject 

SHH heeft  een indicatieve planning opgesteld waarin het voorgenomen fusietraject  in 2017 door de 
tijd is uitgezet. Hierbij is hettraject inmiddels gestart en dient het voor het einde van het jaarafgerond 
te zijn, waarbij de gewenst fusiedatum 112018 is. 

Stap 1: Fusiepartners 

I. Zoeken van potentiele fusiepartners  Afgerond  eind 2016. 

II. Selecteren van fusiepartner  �MM Voeren van gesprekken plus de keuze 

Stap 2: Saneringssteun 

III. Toekenning saneringssteun 

Stap 3: Fusieplan 

IV. Onderhandelingen/gesprekken 
met partijen 

V. Due diligence 

VI. Intentieverklaring / LOI 

VII. Opstellen gezamenlijk fusieplan 

VIII. Overeenstemming fusieplan 

IX. Ophalen zienswijzen op 
voorgenomen fusie 

X. Effectuering fusie per 112018 

� Mijlpaal 

van een partner op basis van een transparent afwegingskader. 

Aanvraag: 1 maart. 

Voorafgaand aan fusie, inclusief herstructurering leningen portefeuille. 

Met betrekking totde kasstromen, inclusief due diligence. 

MMi 

Inclusief meerwaarde analyse, gezamenlijke 
meerjarenprognose en eventueel sociaal plan. 

Inclusief onderschrijving door interne organen beide 
corporaties, RvC en OR. 

huurZTsWenAw. 

De planning zal in samenspraak met de fusiepartner worden vastgesteld, waarbij de effectuering per 
112018 wat SHH betreft een eis is, maar zoveel eerder als mogelijk het dossier ter goedkeuring aan 
de Minister zal worden voorgelegd. 
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Bijlage: wettelijke vereisten fusieverzoek 

Het fusieverzoek  inhoud 
1. Het fusieverzoek aan de minister moet gezamenlijk ingediend worden. 
2. Het fusieverzoek gaat vergezeld van: 

a. Fusievoorstel met schriftelijke toelichting conform art. 2:312 en 2:313 BW. 
i. Motieven voorfusie 
ii. Alternatieven voor fusie en vergelijking van meerwaarde fusie/alternatieven 
iii. Fusieeffectrapportage: 

1. De gevolgen van  de fusie  voor de  lokale binding  (zie verder art.  96 BTIV) 
Waarborg lokale binding is vereiste voor goedkeuring (art. 97 BTIV). 
2. De prestaties op het terrein van de volkshuisvesting. 
3. De financiele continu'rteit van de verkrijgende Tl. 
4. Financiele draagkracht van de verkrijgende Tl. 

b. De zienswijzen van alle betrokken gemeenten. 
c. (Onderbouwde reactie op negatieve zienswijzen.) 
d. (Bescheiden waaruit blijkt dat is gevraagd om een zienswijze wanneer deze is uitgebleven.) 
e. Zienswijze/mededeling van de huurdersorganisatie 
f.  Zienswijze  van  huurders  van  nietwoningen  als  deze  niet  door  de  huurdersorganisatie 
worden vertegenwoordigd 
g. De mededeling van de ACM dat geen vergunning is vereist of de vergunning. 

Wettelijk vereist bij fusie 
Woningwet art. 53: 
1. De Tl voert overleg over het fusieverzoek met de gemeenten en de huurdersorganisaties. 
2. Goedkeuringsverzoek van fusie moet voorzien zijn van: 

a. de door de Tl voorziene gevolgen van die fusie voor de volkshuisvesting in de gemeenten 
waar de toegelaten instelling die uit die fusie voortkomt voornemens is feitelijk werkzaam te zijn; 

b. instemming van huurdersorganisatie; Uitzondering: 
i. Saneringsplan 
ii. Ontoereikende financiele middelen 

iii. Niet in staat om bij te dragen aan het volkshuisvestingsbeleid 
c. zienswijze van alle toekomstig betrokken gemeenten van de fusiecorporatie. 
d. (Wanneer er sprake is van concentratie in de zin van de mededingingswet: het oordeel van 
de ACM.) 

3. Goedkeuring van de minister blijft uit als: 
a. Belang van de volkshuisvesting op een andere manier beter gediend wordt. 
b. Financiele continui'teit van de nieuwe Tl onvoldoende is gewaarborgd. 
c. Als de nieuwe Tl een te hoge LTVszou krijgen; te hoog is > 50%, zie art. 98 lid 2 BTIV (LTV 
o.b.v. WOZ waarde, dekkingsratio in WSW termen) 
d. (Negatief oordeel ACM indien van toepassing.) 

BTIV, art. 9199 (wanneer het fusieproces in gang is gezet) 
1. Het zo spoedig mogelijk informeren van colleges van B&W over: 

a. de fusievoornemens, 

b. motieven, 
c. gevolgen voor huurders, bijdragen aan volkshuisvestingsbeleid en overige 
belanghebbenden. 
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2. Tl's moeten gemeenten, huurders en eventueel ACM alle inlichtingen die redelijkerwijs kunnen 
bijdragen aan het zich vormen van hun zienswijze en haar oordeel verstrekken. 
3. Huurdersorganisatie heeft 6 weken de tijd om zienswijze te geven. 

4. Tl stelt huurders van nietwoningen in de gelegenheid te overleggen over het verzoek tot 
goedkeuring fusie. 

5. Tl voert overleg met alle betrokken gemeenten over het verzoek om goedkeuring van de fusie. 

Disclaimer 

Dit document, dat is opgesteld door Stichting Humanitas Huisvesting ("SHH"), is uitsluitend 
vervaardigd met als doel vertrouwelijk inzicht te geven in het proces dat SHH voornemens is te 
volgen. 

De informatie opgenomen in dit document is samengesteld door SHH. Dit document en de inhoud 
ervan zijn vertrouwelijk en mogen niet worden gereproduceerd, verspreid of doorgegeven, direct of 
indirect, aan een andere persoon in zijn geheel of gedeeltelijk zonder de voorafgaande schriftelijke 
toestemming van SHH. Aan partijen die gevraagd wordt een zienswijze te geven op dit document zal 
tevens een mondelinge toelichting op het saneringsproces worden gegeven. Indien u niet bij deze 
mondelinge toelichting aanwezig was (en niet op de hoogte bent van het volledige saneringsdossier), 
mist u de context van het document, waarbij dit document niet zonder deze context te lezen is. 
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Betreft: prestatieafspraken SHH  Rotterdam 

2017 

Datum: 8 december 2016 

Geachte heer Van Rooijen, 

Op 28 juni 2016 is door de toenmalig directeurbestuurder dhr. van Oostveen namens 
Stichting Humanitas Huisvesting (SHH) en door Stichting Huurdersbelangen Humanitas 
(SBHB) een bod uitgebracht op de gemeentelijke Woonvisie. In dit bod ontbraken een aantal 
gegevens die de gemeente Rotterdam essentieel acht om goed en gemeentebreed af te 
kunnen wegen in hoeverre SHH bijdraagt aan de in de Woonvisie genoemde doelen. Bij 
navraag heeft dhr. van Oostveen aangegeven dat het niet mogelijk was deze informatie op 
korte termijn te leveren gezien de financiele situatie van SHH en de interne problematiek die 
op dat moment speelde. Ik heb hier begrip voor. 

Vervolgens is in een gesprek tussen SHH en de beleidsafdeling Wonen van het Cluster 
Stadsontwikkeling, waarbij o.a. namens SHH dhr. de Laaten namens de gemeente 

aanwezig waren, het traject besproken dat SHH af zal gaan leggen om weer een 
financieel gezonde organisatie te worden. Met name het herstructureringsplan, het 
noodzakelijke DAEB en nietDAEB bezit en de prestatieafspraken zijn onderwerp van gesprek 
geweest. De gemeente heeft op verzoek van SHH schriftelijk geadviseerd over de 
voorraadontwikkeling ten behoeve van het herstructureringsplan. Dit herstructureringsplan ligt 
op dit moment voor bij de toezichthouders, de Autoriteit woningcorporaties en het WSW.  In dit 
licht lijkt het niet reeel om met SHH prestatieafspraken te maken voordat dit 
herstructureringsplan is goedgekeurd. 

De gemeente Rotterdam, SHH en de huurdersvertegenwoordiging (SHBH) hebben dan ook 
gezamenlijk besloten om voor 2017 formeel geen prestatieafspraken af te sluiten. Echter, de 
gemeente Rotterdam zal wel met SHH in overleg treden met als doel gezamenlijk te 
bespreken hoe het herstructureringsplan in de praktijk uitgewerkt wordt en welke 
(prestatie)afspraken hierover voor het jaar 2018 en verder gemaakt kunnen worden. 

Hodgachtgns^ 

Drs. K.c:. (Ronald) Schneider 
Wethouder Stedelijke Ontwikkeling en Integratie 



Una Kracht 

Van: 
Verzonden:  vrijdag 17 februari 2017 12:26 
Aan:  Edwin van den Berg 
CC: 
Onderwerp:  FW: Concept subsidieaanvraag met bijlagen 

Beste Edwin, 

Zoals tijdens het monitoringsoverleg van 14 februari besproken, sturen wij hierbij onze reactie op de 
concept saneringsaanvraag. 

Wij benadrukken hierbij allereerst dat WSW (als borger) geen zienswijze op de concept saneringsaanvraag 
verstrekt zoals dit door jullie is verzocht in de email van 6 februari j.l. aan  WSW (als 
borger) geeft conform het mandaatbesluit sanering een zienswijze op de definitieve subsidieaanvraag en wel 
op verzoek van de saneerder. Conform artikel 111 1 .e en 1 .f BTIV hoeft SHH alleen aan te tonen dat over 
het saneringsplan overleg is gevoerd met gemeente en WSW (als borger). Dit is mogelijk op basis van de 
diverse monitoringsoverleggen en deze email. 

De aandachtspunten die wij hieronder weergeven moeten dan ook gezien worden als suggesties en geven 
geen garanties ten aanzien van de uiteindelijke zienswijze van de borger en het besluit van de saneerder. Dit 
is tevens geen limitatieve lijst met opmerkingen en aandachtspunten, wij houden nadrukkelijk nog de 
mogelijkheid open tot het stellen van aanvullende vragen / opmerkingen bij de definitieve 
saneringsaanvraag. 

Wij hebben ten aanzien van de concept saneringsaanvraag op voorhand de volgende opmerkingen (waarvan 
in het monitoringsoverleg van 14 februari j.l. de belangrijkste reeds zijn toegelicht). 

1.  Wij raden jullie aan om zelf even de check te doen met de vereisten voor een saneringsaanvraag zoals die 
worden benoemd in artikel 111 BTIV en op de WSW website 
http://www.wsw.nl/fileadmin/user  upload/Sanering/20160419  Format  sanerinRsaanvraag.pdf 

2.  Wellicht overbodig te melden, de saneringsaanvraag hoort vergezeld te gaan van een oplegbrief die daarbij 
kan dienen als een soort leeswijzer (waar zijn de vereisten cf. onder 1. genoemde artikelen/documenten 
opgenomen in de gestuurde stukken). 

3.  In het saneringsplan is het 'basisscenariozelfstandig voortbestaan' gekozen als backup scenario. In eerder 
stadium is met SHH afgesproken dat het backup scenario een activapassiva transactie is. Deze 
oplossingsrichting verdwijnt ons inziens niet van de radar, het blijft immers een reele mogelijkheid voor de 
situatie dat de geselecteerde partij toch bepaalde risico's niet wil overnemen die buiten het vastgoed liggen 
(bijv. claims en derivaten). 

4.  Het activa / passiva scenario hoeft in de basis door SHH niet wezenlijk anders benaderd te worden dan een 
fusie. De activapassiva transactie vindt plaats met de geselecteerde partij of, als deze zich mocht 
terugtrekken, met de andere partij en pas als beide partijen zich terugtrekken evt. met een of meerdere 
(andere) partijen. In de aanvraag kan ervan uitgegaan worden dat met behulp van de aangevraagde" 
saneringssteun de entiteit wordt geliquideerd. 
Wel is een nieuwe subsidieaanvraag nodig indien een fusie niet kan worden geeffectueerd en er moet 
worden teruggevallen op het backup scenario. 

5.  Twee partijen (Woonbron en  hebben hun intentie naar SHH uitgesproken voor fusie dan wel 
activa/passiva transactie op basis van een kasstroomneutrale transactie. Graag de stukken bijvoegen 
waaruit de sterke intentie van de fusiepartij blijkt en de onderschrijving van het uitgangspunt 
kasstroomneutraal. 

6.  Uit het stuk is ons inziens onvoldoende duidelijk wat overeenkomstig de zienswijzen van de gemeenten 
exact het noodzakelijk daeb is van SHH. De conclusie van SHH dat al het daeb bezit noodzakelijk is, strookt 
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ons inziens niet met de zienswijze van de gemeente Rotterdam. Wij verzoeken jullie in het saneringsplan 
een expliciete koppeling tussen het bezit van SHH en de zienswijze van de gemeenten te maken van hetgeen 
noodzakelijk daeb is. Ook graag een onderbouwing van het noodzakelijk daeb aan de hand van de 
woonvisie(s) van de gemeente dan wel specifieke visie(s) op het zorgvastgoed en de relatie met evt. 
prestatieafspraken met de gemeente. 

7.  Voor een uitspraak van de saneerder lijkt het voorts noodzakelijk dat het volgende inzichtelijk wordt 
gemaakt (de saneringsbijdrage mag immers alleen aangewend worden t.b.v. doorexploitatie noodzakelijk 
daeb): 

a.  Alle activiteiten van SHH onderverdeeld naar noodzakelijk daeb, overig daeb, nietdaeb (al eerder 
gevraagd n.a.v. herstructureringsplan) 

b.  Van niet noodzakelijke daeb en nietdaeb activiteiten moet de financiele performance duidelijk 
worden gemaakt (drukken ze wel of niet op de exploitatie). 

c.  Van deze activiteiten moet worden aangegeven of het voor de benodigde saneringsbijdrage positief 
dan wel negatief uitwerkt om deze activiteiten te beeindigen, af te wikkelen of te verkopen (wat dan 
ook van toepassing is) in plaats van dat deze activiteiten mee gaan in de fusie (of in de 
activa/passiva transactie). 

d.  Alleen de constatering dat nietdaeb activiteiten niet de directe aanleiding zijn voor de noodzaak tot 
sanering is ons inziens niet voldoende. 

8.  De benodigde saneringssteun bij fusie beweegt zich in een range tussen € 41 mln en € 122 mln. Dat lijkt wel 
een erg grote marge. 

a.  Graag door middel van een 'waterval tabel' inzichtelijk maken welke aannames/risico's voor dit 
grote verschil zorgen (grafisch weergeven via welke stappen je van € 41 naar € 122 mln komt) 

b.  De oplossingsrichting fusie is nu benaderd op basis van drie LtVaannames, waarbij de 
bedrijfswaarde wordt bepaald volgens een basis en een tegenvallend scenario. Dit leidt nu tot 3 
scenario's, maar in theorie zijn nog veel meer variaties mogelijk t.a.v. de LtV aannames. Indien de 
oplossingsrichting fusie zou worden benaderd vanuit het uitgangspunt 'kasstroomneutraal' (dit 
uitgangspunt is ook door de betrokkenen onderschreven), zijn er slechts 2 scenario's nodig; een 
basis en tegenvallend scenario. Wellicht verkleint dat ook direct de grote range in de gevraagde 
saneringssteun. Hierbij dienen i.t.t. een activa/passiva transactie ook kasstromen die geen 
onderdeel van de bedrijfswaarde zijn (niet direct activagerelateerd kasstromen) te worden 
meegenomen. 

9.  Niet geheel duidelijk is hoe het volgende is verwerkt in de kasstromen / bedrijfswaarde en daarmee in de 
benodigde saneringssteun: 

a.  Derivaten: in het tegenvallerscenario worden deze afgewikkeld in 2017, deze afwikkeling is niet 
zichtbaar in het kasstroomoverzicht op pag. 28 van het saneringsplan. In dit overzicht lijken ze door 
te lopen. 

b.  Welke kasstromen zijn geen onderdeel van de bedrijfswaarde en daarmee geen onderdeel van de 
berekende saneringsbijdrage in de oplossingsrichting fusie? (te denken valt aan o.a. beheerpanden, 
juridische kosten i.v.m. claims, kosten van derivaten, andere overheadkosten). Moet het bedrag aan 
benodigde saneringssteun in de oplossingsrichting fusie dan niet omhoog worden bijgesteld? Of zijn 
deze kasstromen op een andere wijze ingerekend? 
(dit probleem wordt opgelost indien fusie kasstroomneutraal wordt benaderd i.p.v. middels LtV) 

c.  Is rekening gehouden met overdrachtsbelasting in het scenario activa/passiva (vanuit 
voorzichtigheidsbeginsel)? 

10. De risico's en onzekerheden zijn niet beschreven conform een kans * impact methode, waarbij ook 
mitigerende maatregelen worden benoemd. 

a.  Er is een post 'onvoorzien' opgenomen in het tegenvallerscenario, deze zou bepaald (en beter 
onderbouwd) kunnen worden door een kans * impact analyse op de risico's en onzekerheden uit te 
voeren, waarbij de kosten van mitigerende maatregelen ook worden meegenomen. Tevens is niet 
goed onderbouwd waarom bepaalde risico's/onzekerheden wel direct in de kasstromen van het 
tegenvallerscenario zijn meegenomen. Een nadere toelichting hierbij is gewenst. 

b.  Is als risico nog toe te voegen het evt. wegvallen van de 35% opslag op de 
woningwaarderingspunten bij de serviceflats? 
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Overig (detail opmerkingen): 
�  Documenten: 

o  Naamgeving en ordening van documenten bij aanlevering definitieve documentatie kan beter 
gestructureerd (het was nu spoorzoeken welke document waarbij hoort en sommige documenten 
konden niet gelinkt worden aan een hoofddocument of bijlage daarbij). 

o  De bijlagen V. en VIII van de overige bijlagen bij het concept saneringsplan lijken te ontbreken. 
o  De Excel behorend bij bijlage 6 bij het saneringsplan is niet te openen zonder wachtwoord. 

�  Onduidelijk is waar de verdriedubbeling onderhoudskosten in 2030 door wordt veroorzaakt. 
�  Kasstroom 2016 lijkt niet te kloppen niet met liquiditeitsprognoses. Waarschijnlijk doordat de 1 miljoen die op 

de BNG rekening stond en is aangewend voor aflossingen niet juist wordt weergegeven. 
�  Kasstroom 2016 wijkt in tegenvallerscenario af van basisscenario. Jaar is inmiddels om, een afwijking in 

scenario's lijkt dan niet te verwachten. 

�  Meer formeel: een korte toelichting / verwijzing van maatregelen die eventueel noodzakelijk zijn om te blijven 
voldoen aan de eisen uit het financieel reglement (dan wel bevestiging dat geen maatregelen noodzakelijk zijn). 

�  Eveneens meer formeel: een verwachte uitbetaalplanning van eventueel toe te kennen saneringssubsidie. 

Saneringsaanvraag in relatie tot de gezamenliike brief AwAVSW van 13 december 2016 
In onze brief van 13 december 2016 vroegen wij SHH met urgentie de oplossingsrichtingen fusie en 
activa/passiva transactie(s) verder te onderzoeken om het herstructureringsplan te voltooien. De 
werkzaamheden die SHH hiervoor uitvoerde concentreerden zich op verder rekenen aan de financiele 
impact van de scenario's en het vinden van partijen die bereid zijn een rol te spelen in deze 
oplossingsrichtingen. Wij zien dat SHH de uitkomsten van deze werkzaamheden heeft verwerkt in de 
saneringsaanvraag. 

Met vriendelijke groet, 

111=1115111=111 

Waarborgfonds Sociale Woningbouw 
Postbus 1964 
1200 BZ Hilversum 

T: (035) 528 64 00 (algemeen nummer) 
M:  (direct nummer) 
F: 

E: 
W: www.wsw.nl 

Van: Edwin van den Berg 
Verzonden: maandag 6 februari 2017 16"46 
Aan: 
CC: 
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Onderwerp: Concept subsidieaanvraag met bijlagen 

Geachte 

Bijgevoegd doe ik u de concept subsidieaanvraag van SHH toekomen inclusief het saneringsplan en de 
overige bijlagen. Overeenkomstig de vereisten van artikel 111, lid 1 onder e BTIV wens ik graag op korte 
termijn hierover in overleg met u te treden. 

Tevens verzoek ik u uw zienswijze op deze concept subsidieaanvraag en het bijbehorende saneringsplan 
schriftelijk aan ons kenbaar te maken, zodat wij bij het definitief indienen van de saneringsaanvraag de 
zienswijze van de borgingsvoorziening reeds kunnen overleggen. Wij streven er naar om de 
saneringsaanvraag uiterlijk 1 maart 2017 formeel in te dienen. 

Met vriendelijke groet. 
Edwin van den Berg 
Interim directeurbestuurder 

Stichting Humanitas Huisvesting 
Minervaplein 1 
3054 SK Rotterdam 

Postbus 35030 
3005 DA Rotterdam 

www.humanitashuisvestiim.nl 

�  � 

heeft je enkele bestanden gestuurd 

Bestanden (298 MB totaal) 
20170203 Concept subsidieaanvraag.docx 
LP per 2 febr 2017.xlsx 
te deponeren jaarstukken 2015 versie 31 jan 17versie 
deponering DEF.PDF 
Zienswijze Gemeente Capelle ad IJssel.pdf 
Zienswijze gemeente Rotterdam.pdf 

4 



Zienswijze gemeente Westvoorne.pdf 
Zienswijze Nissewaard.pdf 
Zienswijze leden Maaskoepel.pdf 
20170131 Scenario analyse Basis en 
Tegenvallersscenario  Bijlage bij concep... 
En 40 andere... 

Wordt verwijderd op 
13 februari 2017 

�  Haal meer uit WeTransfer met Plus 
� 

Over WeTransfer Contact  Juridisch 

Om er zeker van te zijn dat je onze emails ontvangt, kun je noreplv@wetransfer.com  toevoegen aan 
je vertrouwde contacten 

� 
� 

Disclaimer: 
Aan de ontvangst en de inhoud van bovenstaand bcricht kunnen geen rechtcn worden ontleend. I let Waarborgfonds Sociale Woningbouw is niet 
aansprakelijk voor  een onjuiste en/of onvollcdige verzending van de inhoud van dit bcricht, alsmede voor vertraging en/of schade die het gevolg is van de 
ontvangst en/of het gebruik ervan. 
De in dit bericht opgenomcn informatie is vertrouwclijk en uitsluitend bestemd voor do geadresseerde. Indien u dit bcricht onterecht ontvangt, wordt u 
verzocht de inhoud niet te gebruiken, do afzender direct te  informeren door hot bericht te retourneren en  hot bericht van uw computer te vcrwijderon. 

Disclaimer: 
The receipt and content of the message above  shall not be binding nor shall they be construed as constituting any obligation on the part of the 
Waarborgfonds Sociale Woningbouw. The Waarborgfonds Sociale Woningbouw is not liable for any receipt by a non intended recipient or incomplete 
transfer of the content of this message, as well as any delay or damage caused by the receipt or the use of  this message. 
The information contained in this message is confidential and intended only for the recipient. If the reader or recipient  of this message is not the intended 
recipient, please be aware that in that case any use of this communication is strictly prohibited. If  you have received this communication in error, please 
immediately notify us by replying to the message and deleting it form  your computer. 
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G EM E E N T E  

N I S S EWAARD  

Humariitas Huisvesting 
t.a.v. de heer E. van den Berg 
Postbus 35030 
3005DA  ROTTERDAM 

College van burgemeester en 

wethouders 

datum 

28 februari 2017 
pagina 

1 van 2 
aantal bijlagen 

1 
betreft 

Zienswijze projectplan fusie 

uw kenmerk  ons kenmerk  afdeling 

Strategie 
behandelaar 

Geachte heer Van den Berg, 

Middels deze brief geven wij onze zienswijze op het projectplan fusie dat u ons heeft doen toekomen 
en ambtelijk heeft gepresenteerd. 

Gezien de huidige financiele situatie is het in onze ogen logisch dat er drastische maatregelen 
moeten worden genomen om voort te kunnen blijven bestaan. Uw plan om saneringssteun aan te 
vragen en tegelijkertijd te fuseren lijkt eveneens een logische stap, en, ten opzichte van zelfstandig 
voorbestaan, meer in het belang van uw huurders. De afwegingen die u maakt in het projectplan 
achten wij compleet en zorgvuldig. Onze zienswijze op het projectplan fusie is dan ook positief. 
Daarbij willen wij u wel een aantal zaken meegeven voor het vervolgproces. 

Wij hechten waarde aan de werkzaamheden die u verricht in Nissewaard. U verhuurt vijftig 
woningen in de woontoren Terras aan de Maas en beheert de bedrijfsruimten en bergruimten in de 
plint van het complex en bijbehorende parkeerplaatsen. In die vijftig appartementen is zorg op 
afroep beschikbaar. Deze zorg wordt geleverd door Humanitas Zorg, die faciliteiten (o.a. 
gezondheidscentrum, informatiepunt, activiteitencentrum, restaurant) aanbiedt in de plint van het 
gebouw en tevens de eerste vier verdiepingen van de toren afneemt als verpleeghuis. 

Postadres Postbus 25, 3200 AA Spijkenisse  Bezoekadres Raadhuislaan 106, 3201 EL Spijkenisse 
Telefoon 14 0181 Emailgemeente@nissewaard.nl wwwnissewaard.nl 



datum 

28 februari 2017 
ons  kenmerk  pagina 

2 van 2 
betreft 

Zienswijze projectplan fusie 

Wij zijn ons ervan bewust dat uw huisvestingstak en de zorgtak van Humanitas twee gescheiden 
organisaties zijn. Desalniettemin is het juist de combinatie van wonen met zorg, en de 
zorggerelateerde faciliteiten die worden aangeboden in Terras aan de Maas die wij zeer waardevol 
vinden. Wij hopen dat deze combinatie ook na een fusie gewaarborgd blijft en gaan er 
vanzelfsprekend vanuit dat de bestaande contracten van de huurders van de betreffende 
appartementen gerespecteerd worden. Ook vragen wij u de huurders zorgvuldig te blijven 
informeren over de ontwikkelingen om te voorkomen dat er nodeloos onrust ontstaat onder hen. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geinformeerd te hebben. 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Nissewaard 
de secrejiaris,  de burgemeester. 

'M.L.M. weeits  M. Salet 

Postadres Postbus 25, 3200 AA Spijkenisse  Bezoekadres Raadhuislaan 106, 3201 EL Spijkenisse 
Telefoon 14 0181 Emailgemeente@nissewaard.nl  wwwnissewaard.nl 



Una Kracht 

Van: 
Verzonden:  donderdag 23 februari 2017 14:11 
Aan: 
Onderwerp:  RE: Zienswijze aan SHH 

T.a.v. Edwin van den Berg, 
Ik heb op basis van het projectplan een interne notitie geschreven, die niet leidt tot bet maken van opmerkingen. 
Voorleggen hiervan aan het college zou betekenen, dat we dan geen zienswijze indienen. 
Ik heb ook geen punten gevonden die alsnog meegenomen zouden moeten worden. 
m.vr.gr. 

beleidsadviseur wonen 
afdeling Stadsontwikkeling 
gemeente Capelle aan den IJssel 
Rivierweg 111, 2903 AR Capelle aan den IJssel 
Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel 

http://www.capelleaandeniissel.nl 

u Capelle 
aan den IJssel  I 
Van:  mailto: 
Verzonden: donderdag 23 februari 2017 11:22 
Aan:' 
Onderwerp: Zienswijze aan SHH 
Goedemorgen 
Op 15 februari jl. is er overleg geweest bij SHH met de vraag een zienswijze te geven op het projectplan van SHH. 
Kunt u aangeven wat op dit moment de status/planning is van het aanleveren van de zienswijze aan SHH? 
Dit met het oog op het indienen van de saneringsaanvraag voor 1 maart a.s. 
Alvast hartelijk dank! 
Met vriendelijke groet, 

Stichting Humanitas Huisvesting 
Minervaplein 1 
3054 SK Rotterdam 

Postbus 35030 
3005 DA Rotterdam 
www.humanitashuisvesting.nl 

Afwezig op: donderdagmiddag 

v  �   ,   i T   ' � ! .   I  . t v  V i .  � ; ,  h  r   , ,  

Disclaimer 
Dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde. 
Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. 
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Reglement financieel beleid en beheer 

Sttchting Humanitas Hulsvestlng 

Minervaplein 1 

3054 SK Rotterdam 

010 3100390 

Postbus 35030 

3005 DA Rotterdam 

www.hunianilashuisvestine.ni 

info@humanitashuisve5ting.nl 
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REGLEMENT FINANCIEEL BELEID EN BEHEER 

Status: definitief 

Vastgesteld door het Bestuur d.d.:  8 augustus 2016 

Goedgekeurd door de Audit Commissie op basis van mandaat RvC d.d.:  23 augustus 2016 

Goedgekeurd door de Autoriteit woningcorporatles1 d.d.: 

q 6 DEC. W® 

1 Zie BT!V 2015, artikel 103. 
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1.  Inleiding 

Stichting Humanitas Huisvesting (hierna: SHH) is  een Toegelaten insteiling (Tl) op basis  van Hoofdstuk IV,  artikel 19 

en volgende van de Woningwet.  Artikel 55a van de Wonlngwet  bepaalt dat SHH een Reglement flnancieel beleld en 

beheer opstelt om inzichtelijk te maken hoe zij borgt dat haar financiele continuiteit niet in gevaar wordt gebracht. 

In  het  Besluit  Toegelaten  instellingen  Volkshuisvesting  (hiema;  BTiV)  en  de  ministeriele  regeling  toegelaten 

instellingen volkshuisvesting 2015 (hierna: regeling) zijn nadere eisen gesteld aan dit reglement. 

De eisen die  aan het reglement van  SHH zijn gesteld hebben onder meer betrekking op de uitgangspunten van het 

flnancieel  beleid en beheer, de  organisatle en jaarlijkse monitoring en de betrokkenheid van het Intern toezicht op 

het beheer. Ook worden regels gesteld voor beleggingen en derivaten. 

SHH zorgt er voor dat het Reglement flnancieel  beleid en beheer actueel blijft, dat het een feite'lijke beschrijving van 

de processen is en dat zij toeziet op de naleving daarvan. SHH borgt dit door jaarlijks vast te stellen welke wijzigingen 

zich in de Planning & Controlcyclus, de interne beheersing en de regelgeving voordoen en deze af te stemmen met 

het Financieel reglement. De manager financien is verantwoordelijk voor het actueel houden van dit reglement en de 

controller is verantwoordelijk voor de controle op de naleving ervan. De toets aan de actualiteit is onderdeel van de 

jaarlijkse controlcyclus en is als zodanig opgenomen 

SHH  heeft  elementen  van  het  reglement  die  periodiek  herziening  vereisen,  zoals  parametrisering  en  jaarlijkse 

aanpassing van streefwaarden, niet opgenomen in het Reglement  financieel beleid en beheer  zelf. Deze worden in 

de vorm van verwijzingen In dit reglement naar het desbetreffende document weergegeven. Hiermee voorkomt SHH 

dat het reglement jaarlijks moet worden voorgelegd aan de Aw. 

Indien SHH tussentijds merkt dat ze haar streefwaarden onvoldoende kan halen en mogelijk de financiele continuiteit 

in gevaar komt, dan zal ze dat conform artikel 29 Woningwet terstond aan de Aw  melden. De goedkeuring door de 

Aw is de (formele) toetsing dat het Reglement financieel beleid en beheer in opzet aan de wettelijke kaders voldoet. 

Naleving en werking van het reglement zal de Aw in een later stadium bij de uitoefening van zijn toezicht toetsen. 

Algemene toelichting bij het beoordelingskader 

De voorwaarden die zijn gesteld aan de inhoud van het reglement  zijn opgenomen in de artikelen 14 en 103 tot en 

met 108 van de BTiV en 41 tot en met 46 van de regeling. 

De Aw  heeft bij het opstellen van het toezicht  en beoordelingskader geconstateerd dat  de hierboven genoemde 

regelgeving  bij  een  strikte  interpretatie  van  de  bepalingen  beperkingen  oplegt  aan  de  werkingsduur  van  het 

reglement onder andere door verwljzlng naar tljdgebonden documenten, zoals bijvoorbeeld een meerjarenbegrotlng. 

Omdat  dit  door  de  wetgever  niet  bedoeld  is,  zijn  om die  reden  in  dit  beoordelingskader  nadere  aanwijzlngen 

opgenomen  ten behoeve  van het  opstellen van  het reglement.  Het reglement  heeft in  beginsel  een permanente 

geldigheid en werkingsduur. 

Elke corporatie moet ervoor zorgen dat  het Reglement  financieel beleid en beheer  actueel blijft. Het reglement is 

enerzijds een omschrijving van de  werkwijze, arcderztjds is in het reglement  vastgelegd hoe wordt toegezien op de 

werkwijze. De extern accountant zal ook op de naleving moeten toezien. 
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2.  Status van het Reglement  financieel beleid en beheer 

Het  Reglement  financieel  beleid  en  beheer  is  getoetst  aan  de  wettelijke  bepalingen  zoals  opgenomen  in  de 

Woningwet (artikel  29, artikel 55a), het BTiV  (artikelen 103 tot en met 108) en regeling (artikel 41 tot en met 46). 

Conform BTiV artikel 103 heeft het bestuur geconstateerd dat dit reglement voldoet aan de wettelijke bepalingen en 

heeft dit op 16 augustus 2016 voorgelegd ter goedkeuring aan de RvC. De RvC heeft op 16 augustus de goedkeuring 

voor  dit reglement  gemandateerd  aan  de  Audit  Commissie.  Op  dinsdag  23  augustus heeft  de  Audit  Commissie, 

gebruikmakend van het mandaat van de RvC op 23 augustus goedkeuring gegeven aan het financieel reglement 

Op grand van artikel 14 van de BTIV maakt SHH in het reglement financieel beheer en beleid inzichtelijk welke feiten, 

omstandigheden en  bepalingen afzonderlijk  betrekking hebben op hetzij  haar daebtak,  hetzij haar nietdaebtak, 

hetzij haar gehele  organisatie. De bepalingen,  opgenomen in het reglement  financieel beleid en beheer hebben in 

principe betrekking op de gehele organisatie (dus zowel de daebtak alsook de niet daebtak), tenzij er expliciet wordt 

vermeld dat hier van wordt afgeweken. 

2.1  Doelstellingen financieel beleid en beheer 

Conform BTiV artikel 104 lid 2 sub a zijn de doelstellingen van het financiele beleid en beheer van SHH ondersteunend 

aan de realisatie van de volkshulsvestelijke doelstellingen en financiele continui'teit. 

2.2  Reikwijdte reglement financieel beleid en  beheer 

Het Reglement  financieel  beleid  en beheer  van SHH  heeft mede  betrekking op  verbonden ondernemingen  zoals 

dochters (meerderheidsbelang)  en samenwerkingsvennootschappen waarin  SHH volledig sansprakelijk  vennoot is 

(hierna: samenwerkingsvennootschap). 

Bij SHH is er ten tijde van het vaststellen van het financieel beleid en beheer geen sprake van dergelijke verbindingen. 

2.3  MeerJarenBegroting (MJB) 

SHH stelt jaarlijks een MJB op voor ten minste vijf jaar volgend op het laatst afgesloten boekjaar, conform BTiV artikel 

104 lid 2 sub b. De meest actuele MJB van SHH betreft begroting 2016 en deze is d.d. 18 december 2015 goedgekeurd 

door de RvC en bijgevoegd als bijlage 1. 

Alleen voor de initiele goedkeuring van dit reglement stuurt SHH de meest actuele en door de RvC goedgekeurde 

MJB aan de Aw toe. 

2.4  Streefwaarden en prestatie indicatoren 

SHH neemt in de MJB tevens voor ten minste vijf  jaar volgend  op het laatst afgesloten boekjaar, streefwaarden en 

prestatieindicatoren op,  die  betrekking hebben  op de  in die  jaren te  verwachte  financiele situatie  en financiele 

risico's, conform BTiV artikel 104 lid  2 sub c. De minimale streefwaarden uit de MJB sluiten aan bij die van het WSW 

en de Aw.  SHH neemt  een samenvatting van  de  streefwaarden en prestatieindicatoren  In een apart  hoofdstuk / 

paragraaf op in de MJB. 
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2.5  Mandatering 

SHH  hanteert  een  procuratieregeling  uitgewerkt  in  procuratieregeling  maart  2016  def,  Bijlage  2.  In  deze 

procuratieregeling zijn minimaal  opgenomen bepalingen ten aanzien van de, door  de RvC vast  te stellen, bedragen 

die ten hoogste met een besluit van het bestuur gemoeid mogen zijn zonder dat het onderworpen is aan goedkeuring 

van de RvC, en de criteria voor die goedkeuring. Dit conform BTiV artikel 104 lid 2 sub d. 

3.  Interne kaders 

In dit hoofdstuk volgen de bepalingen rondom de administrate, de administratieve organisatie, de interne beheersing 

en governance van SHH. 

De  hlerna  volgende  bepalingen rondom  de administrate,  de  administratieve organisatie,  Interne beheersing  en 

governance betreffen ook zaken waarvan SHH de feitelijke uitvoering en inrichting vermoedelijk elders heeft belegd, 

maar waarvan de wetgever verwacht dat ze expliciet benoemd worden in dit reglement. 

3.1  Managementinformatie 

De  administratie  van corporate  SHH  is  zo ingericht  dat  steeds  zicht is  (adequate managementinformatie)  op de 

uitkomsten van de te hanteren streefwaarden en prestatieindicatoren (die zijn vermeld in de MJB). Dit conform BTiV 

artikel 105 lid 1 sub a. 

Om  steeds  zicht  te  hebben  op  genoemde  uitkomsten  stelt  SHH  4  jaarlijks  een  kwartaalrapportage 

(managementinformatie) op. De managementinformatie omvat de volkshuisvestelijke en financiele aspecten die de 

corporatie hanteert  bij de  sturing van  haar bedrijfsactiviteiten  en biedt inzicht  in de  belangrijkste risico's  die de 

corporate heeft onderkend, alsmede de maatregelen die zijn genomen ter beheersing van de risico's. 

3.2  Risicobeheersing 

De beheersing van de financiele risico's maakt onderdeel nit van de reguliere bedrijfsvoering conform BTiV artikel 

105 lid 1 sub b. 

3.3  Proces en functiebeschrijvingen 

SHH hanteert t.a.v. het beheersen  van de financiele risico's een controletechnische  functiescheiding t.a.v.  lenen, 

geldmiddelenbeheer, het aantrekken en gebruiken van financiele derivaten en ten aanzien van beleggingsactiviteiten. 

Blnnen  SHH  zijn  dan  ook  de  volgende  functies  betrokken  bij  lenen,  geldmiddelenbeheer,  derivaten  en 

beleggingsactiviteiten te onderschelden aan de hand van de functionarissen die een rol spelen in het treasury proces. 

Van ieder  worden de belangrijkste  taken, bevoegdheden  en verantwoordelijkheden  samengevat. Een  en ander  Is 

vastgelegd in het treasurystatuut, bijlage 3. 

3.3.1 Raad van Commissarissen 

»  de Audit Commissie van de Raad van Commissarissen bereidt de besluitvorming omtrent het treasurystatuut, 

het treasury jaarplan en het treasury verslag voor; 

»  vaststellen van het treasurystatuut, het treasury jaarplan en het treasury verslag; 

�  de Audit Commissie bepaalt op basis van het treasury jaarplan, welke financiering kan worden aangegaan door 

de RvB (lening overeenkomst en eventueel een daaraan gekoppeld derivaat). Afwijkingen van het jaarplan en 
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investeringen die daarin niet voorkomen worden apart  besproken in de Audit Commissie, die hierover verslag 

uitbrengt aan de Raad van Commissarissen; 

�  vaststellen van eventuele wijzigingen In het treasurystatuut. 

3 3  2 Raad van BesUiur 

�  opstellen van het treasurystatuut, het treasury jaarplan en het treasury verslag; 

�  opstellen van eventuele wijzigingen in het treasurystatuut; 

�  het uitvoeren van operationele treasury activiteiten betreffende financieren, beleggen, liquiditeitenbeheer  en 

renterisicobeheer, waaronder het aangaan van transacties; 

«  het schrlftelijk vastleggen van besluiten (offertes + afgesloten posities) met betrekking tot financiering; 

�  het  afleggen van  verantwoording over  de uitgevoerde  transacties  aan de  Raad van  Commissarissen in  een 

aparte paragraaf in het jaarverslag. 

3 3.3 Werkorganisatie/controller 

�  het bijhouden en Interpreteren van marktinformatie; 

�  het opstellen van de meerjaren kasstroomprognose; 

�  het (laten) uitvoeren van een stress analyse (indlen noodzakelijk); 

�  het bijhouden van beschikbare fmancieringsruimte bij het WSW; 

�  het opvragen van (saldo) bevestigingen om de integriteit van de administrate aan te kunnen tonen; 

�  het zorgdragen voor nakoming van de verplichtingen van Humanitas Huisvesting jegens geldgevers; 

�  het zorgdragen voor aanvragen van bereidstellingsverklaring tot borging bij het WSW; 

�  accorderen van facturen, overeenkomstig procedure factuurverwerking. 

3.3.4 Registeraccountant 

De externe  accountant van Humanitas  Huisvesting besteedt binnen  zijn opdracht tot controle  van de  jaarrekening 

van de stichting tevens aandacht aan de opzet, bestaan en werking van de treasuryorganisatie en rapporteert in zijn 

managementletter over de bevindingen aan de Raad van  Bestuur en Raad van Commissarissen.  In opdracht van de 

Raad van Bestuur  en/of Raad van Commissarissen kan hij extra, meer  gedetailleerde, werkzaamheden uitvoeren in 

het kader van dit statuut. 

3.3.5 Treasury commissie 

Minimaal eenmaal per  halfjaar vindt  overleg plaats over  treasury aangelegenheden.  Dit overleg  vindt plaats  in de 

treasury commissie en dit moment wordt vastgelegd in het treasury jaarplan. De treasury commissie bestaat uit een 

lid van de Raad van Bestuur en de controller huisvesting. De treasury commissie laat zich (waar nodig) bijstaan door 

een externe, onafhankelijke, deskundige. Van dit overleg wordt schriftelijk verslag gedaan welke zal worden gedeeld 

met de Audit Commissie. 

3.3.6 Functiescheiding 

Binnen SHH zijn dan ook  de volgende functies t.a.v. lenen, geldmiddelenbeheer, derivaten en beleggingsactiviteiten 

te onderscheiden: 

�  beschikkende functie: deze is toegewezen aan de treasury commissie; 

�  Registrerende  functie:  deze  wordt  uitgevoerd  door  de  afdelingen  financien,  waar  de  administratie 

plaatsvindt van alle transacties zoals die door treasury worden uitgevoerd; 

�  Beherende functie: deze functie ligt bij de treasury commissie; 

Pagina 7 Reglement/ifionc/ee/be/e/d en beheerSHH  8 augustus 2016 



/C\ 
' w l  

�  Controlerende functie: deze wordt uitgevoerd door de controller; 

�  Monitorende functie: deze vindt plaats vanuit de treasury commissie. 

3.3.7 Processen treasury 

Voor een beschrijving van de hoofdprocessen rond de treasury activiteiten verwijzen wij naar het treasurystatuut. De 

hoofdprocessen betreffen: 

1.  Afsluiten financieringstransacties 

2.  Afsluiten cashmanagementtransacties 

B.  Lenlngen vervroegd aflossen 

4.  Renteconversies 

5.  Afsluiten derlvatencontracten 

6.  Afsluiten beleggingstransacties 

Alleen  voor  de  initiele  goedkeuring  van  het  reglement  stuurt  SHH  de  Aw  de  separate  documenten  rond  de 

bovengenoemde proces en functiebeschrijvingen toe. SHH draagt er zorg voor dat dit reglement ook bij toekomstige 

wijzigingen,  met  betrekking  tot  bovengenoemde  proces  en  functiebeschrijvingen  rond  treasury  activiteiten, 

compliant blijft aan wet en regelgeving. De corporatle maakt in haar  treasurystatuut inzichtelijk hoe zij dit geborgd 

heeft.  Echter  SHH  zal  na  initiele  goedkeuring  van  het  reglement  door  de  Aw  wijzigingen  in  proces  en 

functiebeschrijvingen niet meer afzonderlijk  ter goedkeuring voor leggen  aan de Aw.  Dit alles conform BTiV artikel 

105 lid 1 sub c. 

3.4  Organisatiestructuur financieel beleid en beheer 

Op grand  van  BTiV 105  lid 1 sub d  bevat het reglement  voorschriften omtrent  een voor  de corporatle  passende 

organisatiestructuur  m.b.t.  het  financiele  beleid  en  beheer,  waaronder  in  elk  geval  voorschriften  omtrent 

bevoegdheden  en mandatering daarvan  en omtrent  de  betrokkenheid  daarbij  van  de  RvC  en  de  controlerend 

accountant. 

De  corporatie  maakt  in  haar  reglement  inzichtelijk  hoe  zij  uitvoering  heeft  gegeven  aan  een  passende 

organisatiestructuur werkt daarbij  tenmlnste de in  BTiV  105 lid 1 sub d genoemde  aspecten uit, dan  wel neemt 

verwijzingen op naar relevante documenten waar deze aspecten zijn uitgewerkt. 
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Schematlsch is de organisatie van SHH als volgt weer te geven: 

Raad van 
Commissarissen 

Secretariaat 

P&O 

Beleid 

Directeu 
Bestuurd 

r 
er 

it 

Vastgoed 

Project leldcrs 

Bedrijfsbureau 

Financien 

Vertwwrmatetaars 

BedrQfsbureau 

3 4  1 Leidende principes bij het firiandeel beleid 

Het beleid is er op gericht de interactie tussen toezicht, verantwoorden, sturen en beheersen maximaal te 

faciliteren. 

SHH houdt zich aan de Governancecode Woningcorporaties en administreert en communiceert transparent, integer 

(juiste, volledig en tijdig), accuraat en compliant. 
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Good Governance is binnen SHH niet alleen een goede governance structuur, maar ook esn goede governance 

cultuur. Hierbij geldt dat: 

er een gedragen en begrepen structuur van toezlcht hourfen en verantwoorden is; 

er tijdig, volledig en juist wordt voorzien In relevante informatie. 

De rol van de medewerkers, het bestuur, de Audit Commissle en de Raad van Commissarissen sluit aan bij de 

beschrijvingen in de overige onderdelen van het financieel reglement, te weten: 

 de medewerkers van de financiele organisatie administreren en communlceren; 

 de controller controleert en rapporteert; 

 de bestuurder wll, zal en kan verantwoorjielljkheld nemen, In casu de gevolgen van besluiten overzien; 

 toezichthouders (AC en RvC) kunnen en zullen verantwoordelijkheid over hun taken nemen doordat zij voldoende 

inzicht hebben en de interne  en externe governance goed geoiganiseerd is. 

Kermis en kunde van alle betrokken medewerkers en toezichthouders zal aansluiten bij het verelste niveau voor 

SHH. 
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4.  Control 

4  1  Eindverantwoordelijkheid m.b.t. financiele  en controlfundie 

Bij SHH is de directeurbestuurder, m.b.t. de financiele en controlfundie, eindverantwoordelijk. Conform BTiV artikel 

105 lid 1 sub e. 1*. 

4.2  Betrokkenheid financiele en controlfundie 

Bij voorgenomen besluiten met verstrekkende financiele gevolgen zal SHH de controller (financial en business) altljd 

betrekken. Conform BTiV artikel 105 lid 1 sub e. 2°. 

Voor de specifieke besluiten met verstrekkende gevolgen voor SHH zijn  deze besluiten opgenomen in art 7 lid 4 van 

de statuten SHH. In het RvC statuut van SHH  zijn een aantal bestuursbeslurten specifiek benoemd die voorafgaande 

goedkeuring behoeven van  de RvC.  Tenminste bij  deze besluiten  zal de  controller (financial  en business)  worden 

betrokken. Het betreffen de volgende bestuursbesluiten, waarbij de financiele en controlefunctie betrokken dient te 

worden wanneer er sprake is van, of een vermoeden van, verstrekkende financiele gevolgen, omtrent: 

a)  overdracht ofovergang van de door de stichting in stand gehouden onderneming dan wel een overwegend 

deel van die onderneming aon een derde; 

b)  het aangaan ofverbreken van duurzame samenwerking van de stichting met een andere rechtspersoon  of 

vennootschap  dan  wel  als  volledig  aansprakelijke  vennoot  in  een  commanditaire  vennootschap  of 

vennootschap onder firma, indien  deze samenwerking of verbreking  van ingrijpende betekenis  is voor  de 

stichting; 

c)  het doen van een investering ten behoeve van de volkshuisvesting,  indien daarmee ten minste € 500.000,

exclusiefBTW gemoeid is; 

d)  wljziglng van de statuten en de vaststelllng of wljziging van het bestuursreglement; 

e)  ontbinding van de stichting of wijziging van de rechtsvorm; 

f)  het oanvragen van surseance van betaling of aangifte van foillissement van de stichting; 

g)  de gelijktijdige beeindiging of beeindiging binnen een kart tijdsbestek van de arbeidsovereenkomst van een 

aanmerkelijk aantal werknemers van de stichting; 

h)  een ingrijpende wijziging in  de arbeidsomstandigheden  van een  aanmerkelijk aantal  werknemers van de 

stichting of van personen  die als zelfstandigen  of in een  rechtspersoon of vennootschap  daarin werkzaam 

zijn; 

I)  het  vervreemden  van  onroerende  zaken  en  hun  onroerende  en  infrastructurele  aanhorigheden  van  de 

stichting, het  daarop vestigen van  een recht  van erfpacht, opstal  of vruchtgebruik, en  het overdragen van 

de  economische  eigendom daarvan[,  tenzij: met het  betrokken  besluit  van  het  bestuur  een bedrag  van 

minder dan € 3.000.000, exdusief  BTW gemoeid is,  don wel het betrokken  besluit transocties betreft met 

betrekking tot woongelegenheden van welke de beoogde verkrijgers natuurlijke personen zijn en waarin die 

persoon of een  bloed  of aanverwant  in de  eerste  graad van  die persoon  zijn  woonverblijf  heeft of  zal 

hebbenj; 

j)  het vaststellen van het overzicht van  de voorgenomen werkzaamheden in de gemeenten waar de stichting 

feitelijk werkzaam is; 

k)  vaststelling  van  het  jaarverslag,  het  volkshuisvestingsverslag  en  het  overzicht  van  de  overige 

verantwoordingsgegevens; 

I)  vaststelling dan wel wijziging van de begroting; 

m)  vaststelling van de meerjarenprognoses en de financiele meerjarenplanning; 
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n)  het uitgeven van schuldbrieven; 

o)  het bezwaren van de in  dit lid onder i. bedoelde zaken; 

p)  het  aongaan  van  overeenkomsten  waarblj  de  stichtlng  zich  als  borg  of  hoofdelljke  medeschuldenaar 

verbindt,  zich  voor  een derde  sterk  maokt  of  zich  tot  zekerheidstelling  voor  een  schuld  van  een  ander 

verbindt; 

q)  het  vaststellen  dan  wet  wijzigen  van  een  reglement  voor  het financiele  beleid  en  beheer,  inclusief  het 

investerings, beleggings en treasurystatuut; 

r)  het oprichten van andere rechtspersonen; 

s)  het  vaststellen  don  wel  wijzigen  van  het  beleid  van  de  stichting  op  hoofdlijnen,  waartoe  ook  het 

ondernemlngsplan wordt gerekend; 

t)  het uitoefenen van stemrecht op aandelen in een dochtermaatschappij van de stichting alsook op aandelen 

die een deelneming van de stichting vormen; 

u)  de opdracht tot het uitvoeren  van visitatie bij de stichting en de wijze van uitvoering  van en verslaggeving 

over de visitatie. 

4.3  De controlfunctie 

De  controlfunctie  bij  SHH  wordt  uitgevoerd  door  de  controller  en  omvat  ook  de  aspecten  van  de  Interne 

bedrljfsvoering alsmede de effectiviteit en efficiency van de organisatie. Dit conform BTiV artikel 105 lid 1 sub e. 3°. 

De controlfunctie  is in  een afzonderlijke  organisatieeenheid opgenomen2  namelijk  in de  stafafdeling control.  De 

controlfunctie kan zowel gevraagd  als ongevraagd het  bestuur en de RvC  adviseren. Conform BTiV  artikel 105 lid 1 

sube. 4°. 

4.4  Kennisniveau RvC t.a.v. financieel beleid en beheer 

De RvC  van SHH heeft voldoende  kennis van het  financieel beleid en  beheer. Dit wordt geoperationaliseerd in de 

opleidingsprogramma's van  de commissarissen  om zo  kennis op  dit vlak  te vergaren, dan  wel op  peil te  houden. 

Periodiek wordt  de voortgang door  de Raad  van Toezicht beoordeeld mede aan de  hand van de PEregistratie  en 

wordt verslag gedaan In het jaarverslag. Dit conform BTiV artikel 105 lid 1 sub f. 

4.5  Audit Commissie 

De RvC van corporatie SHH stelt een Audit Commissie in. Conform BTiV artikel 105 lid 1 sub g. Er wordt een reglement 

audltcommlssle vastgesteld, in aanvulling op het reglement van de Raad van Toezicht. 

4.6  Bespreken financiele risico's 

Het  bestuur  en  de  RvC  bespreken  minimaal  4  keer  per  jaar  de  belangrijkste financiele  risico's  a.d.h.v.  de 

kwartaalrapportage, Conform BTiV artikel 105 lid 1 sub h. 

Tevens kan de RvC de financiele risico's met de controlerend accountant bespreken en met de controller die belast is 

met de beheersing  van de  risico's. Deze bespreking vindt  alsdan plaats zonder dat  daarbij het bestuur aanwezlg of 

vertegenwoordigd is. Conform BTiV artikel 105 lid 1 sub i. 

2 Dit is verplicht bij T.i.'s met meer dan 2.500 vhe's. 
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4.7  Financiele jaarplan 

Het bestuur van SHH legt het financiele jaarplan ter goedkeuring voor aan de RvC. Conform BTiV artikel 105 lid 1 sub 

j. Binnen het reglement Raad van Toezicht van SHH zijn hierover nadere bepalingen opgenomen. 

4.8  Controleaanpak 

De  RvC  stelt  jaarlijks  de  controleaanpak  en  de  speciale  aandachtspunten  voor  de  Interne  controle  vast,  In 

samenspraak  met  het  bestuur,  de  persoon  die  verantwoordelijk  is  voor  de  financiele  en  controlfunctie  en  de 

controlerend accountant. Conform BTiV artikel 105 lid 1 sub k. SHH heeft hierover in het reglement Raad van Toezicht 

nadere bepalingen opgenomen. 

5.  Specifieke Treasurybepalingen 

5.1  Algemene bepalingen 

Het lenen van gelden met het doel deze uit te zetten bij dezelfde of een andere partij ("near banking") is niet 

toegestaan. Conform BTiV artikel 106 lid 1 sub d. 

5.2  Derivaten 

Corporatie  SHH  hanteert  t.a.v.  derivaten  de  volgende  bepalingen  en maakt  in  haar  treasurystatuut  (of  ander 

document benoemen indien van toepassing) inzichtelijk hoe zij de handhaving binnen haar organisatie geborgd heeft: 

�  SHH en de verbonden ondernemingen hanteren geen rentevisie voor derivaten. Conform BTIV artikel 

106 lid 1 sub a. 

�  Het aantrekken en afstoten van derivaten ultsluitend geschiedt om de risico's van het financiele beleid 

en beheerte beperken. Conform BTiV artikel 106 lid 1 sub b. 

�  Het  vervreemden  van  derivaten, anders  dan met het  doel  om  derivaatposities  te  sluiten,  is  niet 

toegestaan. Conform BTiV artikel 106 lid 1 sub c. 

�  Dat toezichtbelemmerende bepalingen zijn niet toegestaan. Conform BTiV artikel 106 lid 2. 

�  SHH heeft voor derivaten met toezichtbelemmerende bepalingen een plan van aanpak opgesteld dat 

is gericht op het binnen een redelijkerwijs haalbare termijn afbouwen van deze bepalingen. Conform 

RTIV artikel 45 lid 2. 

�  SHH trekt geen andere financiele derivaten aan dan rentecaps of payer swaps: 

o  ter hedging van variabele  leningen die  voor of  tegelijk met het tijdstlp  van aantrekken  van  dat 

derivaat zijn aangetrokken, 

o  welke payer swaps geen langere looptijd hebben dan 10 kalenderjaren, 

o  waarvan het kalenderjaar waarin zij worden aangetrokken het eerste is, 

o  of basisrenteleningen  indien zij  uitsluitend  tot doel  hebben om  daarin derivaten  in  te  'laten 

doorzakken' om te kunnen voldoen aan de bufferels of het sluiten/unwinden van contracten met 

toezichtbelemmerende bepalingen. Conform BTiV artikel 107 lid 1 sub a en b. 

�  SHH trekt uitsluitend financiele derivaten aan, als de financiele instelling bij wie ze aankoopt haar heeft 

aangemerkt als een nietprofessionele belegger. Conform BTiV artikel 107 lid 2 sub a. 

�  SHH trekt uitsluitend financiele  derivaten aan, nadat  zij met de instelling van welke zij  die derivaten 

aantrekt een Raamovereenkomst  interest rate  swaps (bijlage  6 bij de regeling)  en een zogenaamd  " 

ISDA Master Agreement"  (zie ook onderdeel  B van  bijlage 7: "Schedule to 2002 Master  Agreement") 

heeft afgesloten. Conform BTiV artikel 107 lid 2 sub b en c. 

�  SHH trekt uitsluitend financiele derivaten aan die in  euro's luiden. Conform BTiV  artikel 107 lid 2 sub 

d. 
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�  De bank, waarbij een dochtermaatschappij financiele derivaten afsluit of middeien uitzet, voldoet aan 

de eisen, genoemd in BTiV artikel 13, eerste lid. Conform BTiV artikel 107 lid 3. 

�  SHH houdt voldoende liquiditeitsbuffer  aan om een daling van  2% van de vaste rente  in de markt te 

kunnen opvangen. Conform BTiV artikel 108 lid 1 sub a. 

�  SHH deelt terstond aan de AW als  de liquiditeitbuffer geen  2% rentedaling kan opvangen, en stelt na 

overleg met de Aw maatregelen vast. Conform BTiV artikel 108 lid 1 sub b. 

�  SHH trekt geen payer swaps aan als de liquiditeitbuffer geringer wordt om 1% rentedaling op te vangen. 

Conform BTIV artikel 108 lid 1 sub c. 

5.3  Beleggingen 

SHH  hanteert t.a.v.  beleggingen  de  volgende  bepalingen  en maakt  in haar  treasurystatuut  (of  ander  document 

benoemen indien van toepassing)  inzichtelijk hoe zij de handhaving binnen haar organisatie geborgd heeft: 

�  SHH hanteert geen rentevisie voor beleggingen. Conform BTiV artikel 106 lid 1 sub a. 

�  Het aantrekken  en afstoten van  beleggingen uitsluitend  geschiedt om  de risico's  van het financiele 

beleid en beheer te beperken. Conform BTiV artikel 106 lid 1 sub b. 

�  In het  treasurystatuut  zijn bepalingen  opgenomen rond  beleid  en  uitvoering ten  aanzien  van het 

beleggen. Conform RT1V artikel 41 lid 1 sub a. 

»  In treasurystatuut zijn mogelijke soorten beleggingen en omvang daarvan opgenomen. Conform RTiV 

artikel 41 lid 1 sub b. 

�  In treasurystatuut  zijn bepalingen opgenomen  rond mogelijke  looptijden van beleggingen.  Conform 

RTiV artikel 41 lid 1 sub c. 

�  In treasurystatuut zijn  bepalingen opgenomen (voor  t.i's en de verbonden  ondernemingen) rond de 

gelden die in aanmerking komen voor beleggingen (alleen tijdelijk overtollige middeien). Conform RTiV 

artikel 41 lid 1 sub d. 

�  SHH doet slechts beleggingen bij financiele  ondernemingen die zijn gevestigd in een lidstaat met een 

AArating (doortenminste twee van de drie ratingburo's). Conform RTiV artikel 41 lid 1 sub e. 1°. 

�  SHH doet beleggingen bij financiele ondernemingen, die voor zichzelf en voor de door hen uitgegeven 

waardepapieren  beschikken  over  minimaal  een  Arating  (door  tenminste  twee  van  de  drie 

ratingburo's). Conform RTiV artikel 41 lid 1 sub e. 2*. 

�  SHH doet slechts  beleggingen met een hoofdsomgarantie op de einddatum. Conform  RTiV artikel 41 

lid 1 sub f. 

�  SHH doet slechts beleggingen in euro's. Conform RTiV artikel 41 lid 1 sub g. 

�  SHH doet geen beleggingen in aandelen en achtergesteld papier. Conform RTiV artikel 41 lid 1 sub h. 

�  SHH doet geen beleggingen met een looptijd > 5 jaar. Conform RTiV artikel 41 lid 1 sub i. 

�  De middeien die zijn gemoeid met de beleggingen, gedurende de looptijd  van de belegging,  zijn niet 

nodig om te voldoen aan lopende financiele verplichtingen (zoals blijkend uit de kasstroomprognose). 

Conform RTiV artikel 41 lid 1 sub j. 

�  De beleggingen worden zoveel mogelijk aangehouden tot de bij aanvang van de belegging vastgestelde 

looptijd. Conform RTiV artikel 41 lid 1 sub k. 

�  SHH gaat geen beleggingsovereenkomsten met toezichtbelemmerende clausules  aan. Conform  RTiV 

artikel 41 lid 1 sub I. 

�  SHH heeft een plan van aanpak opgesteld voor de beleggingsportefeuille dieop 1 juli 2015 niet voldoet 

aan deze regeling dat is gericht op het zo spoedig mogelijk beeindigen van die  beleggingen. Conform 

RTiV artikel 41 lid 2. 
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