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1 Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag 2015 inclusief de jaarrekening van Stichting Vestia (Vestia). Dit jaarverslag is
tevens op onze internetsite www.vestia.nl geplaatst.

2 Verslag van de raad van bestuur
Inleiding
In 2015 hebben wij wederom forse stappen gezet op weg naar duurzaam financieel herstel door
omvangrijke verkopen, het aflossen van leningen en het investeren in de waarde van ons bezit. Vanwege
de lage rentestand hebben wij echter de koers moeten aanpassen: van ‘duurzaam financieel herstel in
2021’ naar een duurzaam verdienmodel op lange termijn. Ook waren aanpassingen in onze strategie
noodzakelijk vanwege de herziene Woningwet 2015 en het Sociaal huurakkoord.
Vestia is saneringscorporatie en volkshuisvester. Wij streven continu naar de balans daartussen en zijn in
2015 begonnen om deze meer expliciet te maken, zodat we ons beleid daarin ook met onze stakeholders
kunnen communiceren.
Het duurzaam verdienmodel
Veel eerder dan in het Verbeterplan 2014-2021 (hierna Verbeterplan) was voorzien, is, door de
voorspoedige verkoop van bezit in Overig Nederland en Stadswonen, een situatie ontstaan waarin we
voldoende liquiditeit hebben om aan onze aflossingsverplichtingen tot en met 2021 te voldoen en ook
naar behoefte te kunnen investeren in ons bezit. Door de lage rentestand zijn verdere grootschalige
aflossingen niet meer wenselijk, omdat dit te kostbaar zou zijn. Dit heeft ertoe geleid dat we in 2015 zijn
overgegaan op wat in het Verbeterplan de “aangepaste strategie” wordt genoemd, wat vooral betekent dat
we nauwelijks meer verkopen en meer investeren in het op waarde houden van ons bezit.
We hebben samen met onze nieuwe saneerder het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en onze
toezichthouder de Autoriteit Woningcorporaties (Aw) van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)
onderzocht wat het zou betekenen voor Vestia als de rente langdurig laag blijft. Geconstateerd is dat
Vestia dan in 2021 aan het eind van de saneringsperiode niet zal voldoen aan de eisen die het WSW stelt
aan solvabiliteit en loan to value voor kredietwaardigheid. Wel is de voorlopige conclusie dat Vestia een
duurzaam financieel verdienmodel heeft, wat betekent dat een vastgoedportefeuille in stand gehouden
wordt die voldoende kasstromen genereert en op het moment van contractuele aflossing of
herfinanciering (wat zich pas ongeveer in 2050 in omvangrijke mate voordoet) voldoende waarde heeft ten
opzichte van de leningenportefeuille. Nadere onderbouwing van deze conclusie met meerjarige
onderhouds- en investeringsbegrotingen moet de komende twee jaar plaatsvinden, voorafgaande aan de
afgesproken herijking van het Verbeterplan in 2018. Op dat moment zal beoordeeld worden of Vestia op
eigen kracht het duurzaam verdienmodel kan bereiken.
In het Verbeterplan is nadrukkelijk aangegeven dat Vestia gedurende de saneringsperiode in voldoende
mate aan haar volkshuisvestelijke prestaties moet voldoen. Dit uitgangspunt is inmiddels in de wetgeving
verankerd in artikel 111 en artikel 112 van de Woningwet: gedurende de sanering moet de corporatie ‘aan
haar DAEB-verplichtingen kunnen voldoen’. Wat dat precies betekent zal de komende jaren in
samenspraak met gemeenten, huurders, het WSW en de Aw invulling moeten krijgen. Evident is dat een
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saneringscorporatie moet voldoen aan de toewijzingsnormen - zoals passend toewijzen - die in de wet zijn
vastgelegd. Eveneens is duidelijk dat woningen voldoende onderhouden moeten worden en dat Vestia de
leefbaarheid moet bewaken. Ook moet voldaan worden aan taakstellingen voor bijzondere doelgroepen.
Moeilijker wordt het als het gaat om beschikbaarheid en betaalbaarheid van de voorraad. Wat kan van
Vestia worden gevraagd en wat moeten andere corporaties in dit kader oplossen? Binnen de kaders van
het Verbeterplan heeft Vestia slechts een zeer beperkte speelruimte om aan deze vraagstukken bij te
dragen. Om deze discussie richting te geven zijn we in 2015 begonnen om ons volkshuisvestelijk beleid
op diverse thema’s in overleg met de Landelijke Huurdersvereniging (LHV) te expliciteren.
Jaarresultaat en vermogen
Het jaarresultaat 2015 is goed te noemen: het is € 488,5 miljoen positief en komt € 630,5 miljoen hoger uit
dan begroot conform het Verbeterplan. Het genormaliseerde operationeel resultaat bedraagt € 48,5
miljoen positief wat € 17,2 miljoen hoger is dan begroot. In 2015 is € 60 miljoen uit schikkingen
gerealiseerd en hebben we een positief resultaat op waardeveranderingen van het bezit en de derivaten
van € 361,7 miljoen. Het resterende deel bedraagt € 18,3 miljoen uit verkoopresultaat en deelnemingen.
Het verkoopbeleid is uiterst succesvol geweest. Mede dankzij de verkoop van de portefeuille Overig
Nederland aan het Duitse Patrizia in 2014 en de verkoop van het bezit van het voormalig Stadswonen aan
Woonstad Rotterdam in 2015, heeft Vestia vanaf 2012 ruim 20.000 eenheden verkocht. Dit heeft mede
geleid tot een aanmerkelijke verbetering van de liquiditeitspositie. Ook de schikkingen en onze
bezuinigingen op de bedrijfslasten hebben daaraan bijgedragen. Ultimo 2015 hebben wij € 690 miljoen
aan liquide middelen. Dit is ruim voldoende om tot en met 2021 te voldoen aan onze
aflossingsverplichtingen. Vanwege de lage rente is het niet wenselijk de langlopende leningportefeuille
verder af te lossen. Om die reden worden de verkopen sterk getemporiseerd. Wanneer de lange rente
stijgt tot 2,7% zal het weer mogelijk worden om vervroegd af te lossen. Op dat moment nemen we de
verkoopopgave weer ter hand.
Onze vermogenspositie is uiteraard nog steeds onder de maat, maar ontwikkelt zich in de goede richting.
De solvabiliteit op basis van marktwaarde is gestegen van 15% ultimo 2014 naar 21% ultimo 2015. De
solvabiliteit op bedrijfswaarde berekend op de grondslagen van het Verbeterplan, bedraagt 6%. De
solvabiliteit op deze grondslag zal de komende jaren gestaag verbeteren als wij onze liquiditeit gaan
aanwenden voor aflossing. Bij een langdurige lage rente zullen we echter aan het einde van de
saneringsperiode (ultimo 2021) de solvabiliteitseis van 20% niet halen.
Onze ICR ultimo 2015 bedraagt 1,29 en voldoet daarmee nog niet aan de norm van 1,4. De ICR is een
belangrijke indicator voor ons duurzame verdienmodel. Op basis van de huidige meerjaren prognose
wordt in 2019 voldaan aan deze norm van het WSW.
Nieuwe wet- en regelgeving
De nieuwe wet- en regelgeving in 2015 en 2016 heeft grote impact op Vestia. In de eerste plaats
financieel maar zeker ook qua implementatie.
Financieel gezien hebben vooral de regels voor passend toewijzen in de Woningwet en de
huursombenadering in de Doorstroomwet een groot effect op ons huurbeleid. Uitsluitend door de
wijzigingen in het huurbeleid, treedt ten opzichte van het Verbeterplan ultimo 2021 een solvabiliteitsverlies
op van 7%. Opgemerkt wordt dat wij in juni 2015 tegen het Sociaal Huurakkoord hebben gestemd, dat ten
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grondslag ligt aan de Doorstroomwet. Wij onderschreven zeker dat in het kader van betaalbaarheid
huurmatiging noodzakelijk was. Echter, wij misten de koppeling met de oplopende verhuurderheffing. Het
is geen bestendig model: de heffing loopt op terwijl de huurruimte afneemt. In de tweede plaats meenden
wij dat harmonisatie geen onderdeel had moeten zijn van de maximaal toegestane huursomstijging.
Corporaties zoals Vestia die jarenlang een relatief lage huurprijs hebben gevoerd, worden onnodig
benadeeld.
De herziene Woningwet trad op 1 juli 2015 in werking. Daar veel in de wet al in eerdere versies en
beschouwingen over de wet bekend waren geworden, wisten we al dat ons een zeer complexe opgave te
wachten stond. Vestia heeft immers in ruim 100 gemeentes bezit en de portefeuille is divers: van
Zorgvastgoed tot vrije sector huurwoningen, van sociale huurwoningen tot Bedrijfsonroerend Goed.
Bovendien is de wetgeving rondom het scheiden in DAEB en niet-DAEB niet ingericht op
saneringscorporaties: scheiden in een gezonde DAEB en een gezonde niet-DAEB tak is voor een
saneringscorporatie onmogelijk. Wanneer daarbij bedacht wordt dat het verdienpotentieel zit in het te
liberaliseren bezit en dus in niet-DAEB, wordt duidelijk dat het bij Vestia niet gaat om het voorkomen dat
volkshuisvestelijk vermogen weglekt naar de niet-DAEB tak, maar om het creëren van mogelijkheden om
vermogen terug te laten vloeien naar de DAEB tak. Om deze problematiek op te lossen is in 2015 in een
pilot nauw samengewerkt met de Aw. Naar verwachting zal ook het traject waarin zienswijzen worden
gevraagd van de gemeenten, zeer complex zijn.
In ons Ondernemingsplan hebben wij ervoor gekozen om te streven naar concentratie in ons kerngebied
de metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Op dit moment ziet het er naar uit dat dit streven goed past bij
de keuzes voor het werkgebied die de gemeentes in dit gebied gaan maken. Dit laat onverlet dat Vestia
nog steeds veel bezit heeft in gemeentes buiten het kerngebied. Met deze gemeentes werden voorheen
niet of nauwelijks prestatieafspraken gemaakt. Dit zal de komende jaren veranderen, wat niet alleen voor
ons een behoorlijke belasting met zich meebrengt, maar zeker ook voor onze huurdersorganisaties!
Governance
In 2015 is de Governancecode Woningcorporaties 2015 (governancecode) vastgesteld. Volgens deze en
de voorgaande code moeten woningcorporaties zich eens in de vier jaar laten visiteren. Wij hadden dit in
de planning staan voor 2016, maar hebben ervoor gekozen om ons in 2017 te laten visiteren. Een visitatie
betreft de afgelopen vier jaar. Wanneer we ons in 2016 zouden laten visiteren, zou ook het jaar 2012
worden onderzocht. Dit was het jaar van het derivatendebacle, dat gekenmerkt werd door turbulentie en
crisismanagement. Daarna is er veel gewijzigd in governance, beleid, procedures en organisatie. Het zou
heel veel inspanning kosten om te achterhalen hoe een en ander in 2012 was geregeld en de verwachting
was dat het leereffect daarvan gering zou zijn. Aan het uitstel is toestemming verleend door Aedes.
Volkshuisvestelijke prestatie 2015
Terugkijkend op 2015 zijn we over het geheel genomen tevreden. De belangrijkste volkshuisvestelijke
doelen zijn gerealiseerd, zoals het aanbieden van woningen aan huishoudens met een laag inkomen, het
nakomen van afspraken voor de huisvesting van bijzondere doelgroepen en het op peil houden van het
onderhoud aan de woningen. Onze inzet om investeringen in de bestaande voorraad als onderdeel van
een duurzaam verdienmodel te zien, begint zich in prestaties en aantallen uit te drukken. Wij zijn trots dat
binnen de WOM Den Haag de eerste woningen in 2015 zijn opgeleverd en ook binnen het Nationaal
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Programma Rotterdam Zuid nemen wij onze verantwoordelijkheid. Zo leverden wij in 2015 de nieuwbouw
van Bloemfontein fase 1 en de renovatie van De Velden op.
De toename van het aantal vluchtelingen in Nederland beheerst de berichtgevingen. Het aantal
statushouders zal naar verwachting het komende jaar fors toenemen. Wij zien het als onze taak en
verantwoordelijkheid om bij te dragen aan het huisvesten van mensen in een zeer kwetsbare positie op de
woningmarkt. Statushouders hebben een dergelijke kwetsbare positie. Door de forse toename moeten we
ook oog blijven houden voor de woningzoekenden die al lang wachten. Onze inzet is aldus gericht op énén: enerzijds doorgaan met het huisvesten van statushouders in de reguliere voorraad zoals al tientallen
jaren gebruikelijk is, anderzijds nieuwe en extra huisvestingsmogelijkheden creëren. In het derde kwartaal
is Vestia gestart met een inventarisatie van huisvestingsmogelijkheden en voert gesprekken daarover met
samenwerkingspartners.
Minder tevreden zijn wij over de kwaliteit van onze dienstverlening in 2015. De opgaande trend
stagneerde en in de beoordeling door onze huurders zijn wij blijven steken op een krappe 7.4, waar ons
streven was om weer terug te komen op ons oude niveau van 7,5. In de zomer hebben we een aantal
verbetermaatregelen getroffen. Gelukkig zagen wij eind 2015 weer een opgaande trend.
Op 10 december 2015 is de vernieuwde website online gegaan. Met de nieuwe site bieden we onze
huurders ook online dienstverlening. Via een persoonlijk account hebben zij inzage in hun eigen
gegevens, zoals huuropbouw, betalingsoverzicht, puntentelling voor de woning, WOZ-waarde en
energielabel. Verder bieden we de mogelijkheid om zelf online een aantal zaken te regelen, zoals het
indienen en inplannen van eenvoudige reparatieverzoeken, het treffen van een eenvoudige
betalingsregeling en het afsluiten van een serviceabonnement.
Verkopen
In 2015 hebben we nog een aantal leveringen verricht van in 2014 afgesloten complexgewijze verkopen.
Zo heeft op 30 april 2015 de overdracht plaatsgevonden aan Woonstad Rotterdam van het bezit van
voormalig Stadswonen. Het betreft 7.001 eenheden tegen een verkoopprijs van € 262,2 miljoen. Met de
verkoop zijn 38 medewerkers (35 fte) overgegaan naar Woonstad op basis van overgang van
onderneming. Op 2 februari 2015 zijn 458 verhuureenheden tegen een verkoopprijs van € 45,5 miljoen
e
overgedragen aan woningcorporatie Arcade. Daarnaast hebben we een 2 tranche van 1.093 eenheden
geleverd aan Patrizia. Het betrof bezit in gemeentes die na afwijzing van het door hen ingediende
bezwaar niet in hoger beroep zijn gegaan. De gemeentes Arnhem, Dongen en Leusden zijn wel in beroep
gegaan tegen de toestemming van de ILT tot verkoop. Deze procedures lopen nog.
Zoals aangegeven zijn wij in 2015 overgestapt op de Aangepaste strategie en hebben wij onze
verkoopdoelstellingen naar beneden bijgesteld. Vanaf 2016 ponden wij nog beperkt uit (ca. 200 woningen
per jaar) en verkopen wij alleen vanwege bijzondere redenen nog complexgewijs.
Juridische procedures
Wij vinden het van groot maatschappelijk belang dat Vestia de verantwoordelijken voor het
derivatenschandaal ter verantwoording roept en waar mogelijk de schade verhaalt. Ook in 2015 hebben
we veel energie en geld gestoken in de lopende onderzoeken en procedures. Waar mogelijk treffen wij
voor Vestia aanvaardbare schikkingen. Procedures voor de rechter zijn kostbaar, vergen veel doorlooptijd
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en de uitkomsten zijn lang niet altijd gewis. Wij zijn dan ook zeer verheugd dat we in 2015 op een aantal
belangrijke dossiers hebben kunnen schikken.
Op 16 oktober 2015 hebben Vestia en ABN AMRO een definitief akkoord bereikt over de afwikkeling van
alle tussen Vestia en ABN AMRO (inclusief Fortis Bank (Nederland) N.V.) gesloten derivatentransacties.
Als onderdeel van de schikking betaalt ABN AMRO een bedrag van € 55,0 miljoen aan Vestia. Vestia doet
afstand van alle vorderingen in verband met deze derivatentransacties. Door deze schikking komt een
einde aan het geschil tussen ABN AMRO en Vestia.
Eind 2015 is overeenstemming bereikt met voormalig bestuurder Erik Staal en met voormalige leden van
de raad van commissarissen (RvC). Vestia ontvangt een bedrag van € 5 miljoen, in ruil waarvoor Vestia
haar rechtszaak tegen Staal en enkele oud-commissarissen intrekt. Op 6 januari 2016 is de
overeenstemming bekend gemaakt middels een persbericht. Alhoewel er begrip was voor onze redenen
om te schikken (het ontwarren van de kluwen van juridische procedures en het voorkomen van uitputting
van de bestuursaansprakelijkheidsverzekering) reageerden velen verontwaardigd. Men vond het
onbevredigend, dat betrokkenen er, in vergelijking met de omvang van de schade, relatief licht van af
kwamen. De reactie van onze LHV op de site van de Woonbond deed ons goed. De LHV begreep de
verontwaardiging maar vond de schikking desondanks een goede zaak.
In 2015 hebben wij het hoger beroep tegen Credit Suisse International (CSI) ingetrokken en onze
verplichtingen afgewikkeld. Op 25 februari 2016 heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb)
uitspraak gedaan in hoger beroep. Het CBb heeft accountant Klop van Deloitte alsnog tuchtrechtelijk
veroordeeld, omdat hij zonder deugdelijke grondslag een goedkeurende verklaring bij de jaarrekening
2009 van Vestia had afgegeven. Het CBb heeft de eerdere veroordeling door de Accountantskamer van
accountant Noorlander van KPMG in stand gehouden. Die had al geoordeeld dat Noorlander, in zijn
controlewerkzaamheden betreffende de derivaten in de jaarrekening 2010, fundamenteel was
tekortgeschoten. Wij zien in deze uitspraken goede aanknopingspunten om KPMG en Deloitte
aansprakelijk te houden voor de door Vestia geleden schade.
WSW als saneerder
Per 1 juli 2015 is de saneringstaak overgegaan van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV opgegaan
in de Aw) naar het WSW. Het WSW heeft aangegeven dat zij voor de uitvoering van deze rol meer inzicht
in de organisatie en de risico’s wil hebben en gezamenlijk met de Aw vorm wil geven aan de sanering. In
dat kader heeft het WSW in het derde kwartaal een nulmeting uitgevoerd. Doel daarvan was te bepalen
waar Vestia staat en wat de prioriteiten zijn naar de toekomst toe. Het WSW heeft in zijn rapportage een
overzicht gegeven van de noodzakelijke verbeterpunten en daar een prioritering bij gegeven. Belangrijk
voor ons was dat het WSW aangaf geen domeinen te hebben gesignaleerd die niet door ons
management zijn onderkend en in gang zijn gezet.
Oordeelsbrief 2014 en Toezichtbrief 2015 van de Aw
Op 27 november 2015 heeft de Aw de oordeelsbrief 2014 naar Vestia gestuurd. In deze brief geeft de
autoriteit Vestia een oordeel over de rechtmatigheid van de in het verslagjaar verrichte werkzaamheden.
Daarnaast zijn vragen gesteld over een deelneming en een verstrekte lening. In de toezichtbrief 2015
geeft de Aw de resultaten van de monitoring van de herstelmaatregelen en het financieel onderzoek 2015
aan. De Aw onderschrijft de nieuwe verkoopstrategie vanwege de lage rente en beperkte
aflossingsmogelijkheden. De Aw vraagt Vestia de kwaliteit van het volkshuisvestelijk bezit op voldoende
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niveau te houden, teneinde aan haar volkshuisvestelijke opgaven te kunnen voldoen en om tegelijkertijd
zekerheid te kunnen bieden aan haar financiers en aan het WSW. Nieuwe ambities in het kader van
prestatieafspraken met gemeenten, hoewel volkshuisvestelijk wellicht wenselijk, kunnen geen onderdeel
uitmaken van het komende meerjarenbeleid. De financiële beoordeling 2015 geeft aanleiding tot het doen
van twee verbetervoorstellen. Het gaat om de versnelde invoering van waardesturing (ook wel
strategische portefeuillesturing genoemd) en het herijken van de verantwoordingsrapportages aan de
interne en externe toezichthouders, zodat een betere monitoring van de geformuleerde
verbetermaatregelen en de ontwikkeling van de financiële ratio’s mogelijk is. Vestia herkent beide zaken,
was hier al volop mee aan de slag en heeft inmiddels met de Aw nadere afspraken gemaakt.
De Landelijke Huurdersraad Vestia (LHV)
De komst van de herziene Woningwet heeft ook voor bewoners en huurdersorganisaties in het bijzonder,
grote impact. Vanaf 1 juli hebben de huurdersorganisaties een stevige rol aan de tafel voor de
prestatieafspraken. We zagen dit actief plaatsvinden bij de genoemde Haagse prestatieafspraken waar in
2015 in een aantal werksessies met huurdersorganisaties goede stappen zijn gezet.
Vlak voor de kerst ondertekende het bestuur van de LHV en het bestuur van Vestia een
intentieovereenkomst waarin is vastgelegd dat we het komende jaar de huidige participatiestructuur gaan
moderniseren, mede om beter de rol van de bewoners in de Woningwet vorm te kunnen geven. De
huidige drielaagse structuur met bewonersparticipatie op complexniveau, op vestigingsniveau en op
landelijk niveau vervangen we geleidelijk door een structuur met twee lagen (complex- en landelijk
niveau). Daarbij blijft het wel belangrijk dat, in de gemeentes waarin Vestia prestatieafspraken maakt, de
LHV een delegatie afvaardigt aan de diverse gesprekstafels.
Stand van zaken transitie
In het in 2014 goedgekeurde Verbeterplan is één van de maatregelen het beperken van de bedrijfslasten,
onder meer door een afslanking van het personeelsbestand. Daarnaast moet krimp in de
personeelsformatie plaatsvinden vanwege de gerealiseerde verkopen. Immers, uitsluitend bij enkele grote
complexgewijze verkopen is (uitvoerend) personeel meegegaan naar de verkoper. In het eerste kwartaal
zijn de transitieplannen voor 2016 en 2017 vastgesteld en heeft de Ondernemingsraad (OR) een positief
advies afgegeven. Samen met de OR is vervolgens in juni, september en december beoordeeld of
voldaan was aan de noodzakelijke voorwaarden om over te gaan tot krimp. In enkele gevallen is
vervolgens besloten de krimp uit te stellen.
Het aantal formatieplaatsen per 1 januari 2016 is teruggebracht met 105 fte ten opzichte van de
reorganisatie per 10 juni 2013 en per 1 januari 2017 zullen 39 fte vervallen. Doordat al enkele jaren een
vacaturestop is gehanteerd en medewerkers zijn overgegaan naar de kopers van complexgewijze
verkopen, kon het aantal gedwongen ontslagen voor 2015 beperkt worden tot 20 fte. Eind 2015/begin
2016 is afscheid genomen van de overgebleven medewerkers met toepassing van het nieuwe Sociaal
Plan 2015-2017.
Op 1 oktober 2015 is de directieraad geïntroduceerd. De twee belangrijkste redenen hiervoor zijn dat we
een integrale aansturing van de organisatie vanuit de directieraad willen en het besluitvormingsproces
verder willen professionaliseren. In de directieraad zitten naast de bestuurders de vier directeuren. De
bestuursbesluiten worden door het bestuur genomen in de directieraad vergadering.
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Aedes benchmark
In de Aedes benchmark worden de bedrijfslasten en het huurdersoordeel van alle deelnemende
corporaties met elkaar vergeleken. Het eindresultaat 2014 voor Vestia, de zogenoemde integrale
benchmarkpositie, is CC op de relatieve positie (ABC) van het huurdersoordeel en de bedrijfslasten. Voor
de bedrijfslasten was het niet verrassend dat wij in de staartgroep bleven steken. Hoewel onze kosten
t.o.v. 2013 met 20% zijn gedaald hadden wij in 2014 nog steeds relatief hoge bijzondere lasten (het
treffen van een reorganisatie voorziening en hoge juridische kosten). Onze bedrijfslastenreductie is
conform Verbeterplan verspreid over de jaren 2015 t/m 2018. Het effect van de transitie per 1 januari 2016
bijvoorbeeld is eerst in de benchmark 2017 zichtbaar. Teleurstellend was wel dat wij voor het
huurdersoordeel van B naar C waren gezakt. Onze huurders blijven onze dienstverlening met een
gemiddeld rapportcijfer van 7,4 waarderen, terwijl onze collega-corporaties beter zijn gaan presteren.
Onze inzet blijft onveranderd om komende jaren beter te presteren.
Tot slot
Wij zijn tevreden over onze prestaties in 2015. We liggen voor op de koers van het Verbeterplan. Toch is
ook in 2015 gebleken hoe sterk externe omstandigheden mede bepalen of wij de gestelde doelen halen.
De lage rentestand blijft een forse bottleneck, omdat we dan niet vervroegd kunnen aflossen en de
solvabiliteit kunnen verbeteren door balansverkorting. Ook zien wij dat wet- en regelgeving onze
meerjarenprognoses sterk beïnvloeden. Het effect van wet- en regelgeving zien we ook terug in onze
zorgportefeuille waar met enige regelmaat contracten worden opgezegd. Dit blijven ook voor de toekomst
onze belangrijkste risico’s. Dat laat onverlet dat wij vasthouden aan onze koers om op eigen kracht te
komen tot financieel herstel c.q. een duurzaam verdienmodel.
Het realiseren van onze plannen vraagt veel van onze medewerkers. En dat is geen geringe opgave in
tijden van reorganisatie en het afscheid nemen van collega’s. Wij danken een ieder voor zijn inzet!
Rotterdam, 28 april 2016

A.J.M. Schakenbos
Voorzitter raad van bestuur
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3 Verslag van de raad van commissarissen
Inleiding
Gedurende het jaar 2015 zijn er door Vestia wederom goede resultaten geboekt die aansluiten bij ons
financiële herstel, nog immer een belangrijkste doelstelling. We hebben omvangrijke delen van het
vastgoed dat voor ons niet meer van strategisch belang is, kunnen afstoten tegen goede prijzen; een
bevredigend eind kunnen maken aan een aantal slepende juridische procedures zonder een verder
beroep te doen op een toegezegde saneringsbijdrage; de kosten van onze eigen organisatie verder
kunnen verlagen en onze schuld verder af kunnen bouwen. Op volkshuisvestelijk niveau hebben wij onze
noodzakelijke doelstellingen kunnen realiseren. Zo hebben wij in 2015 onze prestatieafspraken met
verschillende gemeenten naar behoren ingevuld en waar noodzakelijk opnieuw gemaakt.
Helaas heeft de aanhoudend lage rentestand verhinderd dat wij onze ruime liquiditeit aan konden wenden
om onze schuldenlast nog verder af te bouwen. Aanhoudend hoge rentekosten en minder dan wenselijke
solvabiliteit liggen voorlopig nog in het verschiet. Voorlopig blijft Vestia een saneringscorporatie met zeer
beperkte ruimte voor strategische en operationele initiatieven.
Nieuwe en verscherpte wet- en regelgeving heeft ook veel invloed. Ons werkgebied wordt verder beperkt,
zowel geografisch als qua doelgroep; toewijzingsregels zullen eventueel invloed hebben op prijsstelling en
huuropbrengsten; besluitvorming is aanzienlijk gecompliceerder geworden. De corporatiesector in het
algemeen en Vestia in het bijzonder worden in een steeds nauwer keurslijf geperst.
Niettemin kijken wij uit naar een toekomst waarin we, mede als gevolg van onze huidige ruime liquiditeit,
de investeringen aanzienlijk kunnen verhogen die onze huurders ten goede komen.
Toezichthouder, werkgever, adviseur/klankbord
De RvC van Vestia houdt toezicht op het functioneren van het bestuur van Vestia en de algemene gang
van zaken binnen Vestia. De RvC adviseert het bestuur daarnaast gevraagd en ongevraagd, is
verantwoordelijk voor de benoeming (en eventuele schorsing of ontslag) van de bestuurders, en stelt hun
beoordeling en arbeidsvoorwaarden vast. De RvC geeft de accountant opdracht voor de controle van de
jaarstukken en keurt de opdrachtverlening goed voor de visitatie die Vestia in principe elke vier jaar laat
uitvoeren.
Legitimatie
De RvC handelt op basis van de bevoegdheden die in de statuten zijn omschreven. De werkwijze is
beschreven in het reglement van de RvC. Hierin is opgenomen dat we werken met enkele separate
commissies. Deze commissies hebben ook separate reglementen. De commissies adviseren de RvC over
onderwerpen die binnen hun taakgebied vallen en bereiden de besluitvorming van de RvC voor. Dit laat
de verantwoordelijkheid voor de besluitvorming van en door de RvC onverlet.
De RvC heeft een toezichtvisie waarin duidelijk wordt gemaakt waarom de RvC bestaat, wat hij onder
goed toezicht verstaat en namens wie hij toezicht houdt. De RvC geeft hierin een antwoord op
basisvragen over zijn taakopvatting, doel en functie. Dit beschrijft onder andere dat de RvC en zijn leden
vanuit een maatschappelijke betrokkenheid als toezichthouder actief en structureel verantwoording willen
afleggen aan interne en externe belanghebbenden.
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In een toezichtkader heeft de raad uitgewerkt hoe hij deze visie in de praktijk wil brengen. Het
toezichtkader beschrijft op hoofdlijnen het speelveld en de taken van de corporatie en omvat het geheel
van spelregels die de RvC bij het uitoefenen van zijn taken volgt.
Extern toezichtskader
 Governancecode Woningcorporaties 2015
 Het vigerende Verbeterplan
 Werkafspraken externe toezichthouders in het kader van de sanering en het verscherpt toezicht
Intern toezichtskader
 Statuten
 Reglement raad van bestuur en directieraad
 Reglement RvC en Profielschets RvC
 Reglement Selectie- en Remuneratiecommissie
 Reglement Auditcommissie
 Verbindingenstatuut
 Treasurystatuut
 Procuratiereglement
 Integriteitscode en klokkenluidersregeling
Het toetsingskader is voor het bestuur kaderstellend om te besturen en voor de RvC richtinggevend om
toezicht te houden. Het toetsingskader wordt gevormd door kaders die betrekking hebben op enerzijds de
besturing en anderzijds op de beheersing van de organisatie.
Besturingskader
 Ondernemingsplan
 Jaarplan
 Prestatieafspraken met (grote) gemeenten
Beheersingskaders
 Financiële kaders(meerjaren)begroting
 Liquiditeitsbegroting
 Treasury-jaarplan
 Risicobeheersingssysteem
 Organisatie- en formatieplan
Toetsing is uitgevoerd aan de hand van
 Uitgebreide management en treasury kwartaal en jaarverslagen
 Jaarrekening voorgaande jaar en diverse andere verantwoordingrapportages t.b.v. CFV, WSW, ILT
en Aw
 Gedetailleerde maandelijkse rapportage met betrekking tot de liquiditeitspositie en verwachtingen
 Verslagen van de Treasurycommissie, overleg Voorzitter RvC met het bestuur tussen RvC
vergaderingen in, en ander intern overleg
 Verslagen en/of notulen van vergaderingen van de Audit- en Selectie- en Remuneratie commissie
 Verslagen van de stafafdeling Interne Beheersing
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Weergave van adviezen van de OR, LHV en RvC vergaderingen met de OR en LHV alsmede minstens
4x per jaar overleg met de LHV door de twee leden van de RvC die op voordracht van de LHV zijn
benoemd en met de OR door het lid van de RvC die op voordracht van de OR is benoemd
Projectverslagen en rapportages m.b.t. bijzondere onderwerpen
Verslagen van de status van de diverse (juridische) procedures en onderzoeken (banken, voormalig
bestuurder en commissarissen, voormalige treasurer, adviseurs en tussenpersonen, voormalige
accountants, enz.)
Investerings- en desinvesteringsvoorstellen
Reguliere en bijzondere rapportages CFV, WSW, ILT en Aw en vergaderingen met CFV en WSW en
Toezichtsbrief en oordeelbrief Aw (jaarlijks)

Commissies
De RvC kent een Selectie- en Remuneratiecommissie en een Auditcommissie. De commissies
rapporteren formeel en informeel aan de RvC en produceren verslagen ten behoeve van de RvC m.b.t.
het gevoerde overleg met daarin de (belangrijkste) onderwerpen die aan de orde zijn gekomen en zijn
beraadslagingen en bevindingen. Alle belangrijke documenten die aan de commissies ter beschikking
gesteld worden, worden ook aan de voltallige RvC gegeven. De belangrijkste punten hieruit zijn elders
weergegeven in dit Verslag van de RvC.
Tot de taak van de commissies behoren de volgende activiteiten:
Selectie- en Remuneratie commissie
 Opstellen van selectiecriteria en benoemingsprocedures inzake commissarissen en bestuurders;
 Beoordelen van de omvang en samenstelling van de RvC en het bestuur en het – indien nodig – doen
van voorstellen voor (wijziging van) de profielschetsen
 Beoordelen van het functioneren van bestuurders en het rapporteren hierover aan de RvC
 Het doen van voorstellen voor (her)benoemingen
 Van tijd tot tijd, voorstellen aan de RvC betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid voor leden van
het bestuur en de bezoldiging van individuele bestuurders
 Van tijd tot tijd, voorstellen voor de vergoeding van de leden van de RvC en zijn voorzitter
Auditcommissie
Het houden van toezicht ten aanzien van:
 Interne risicobeheersings- en controlesystemen, waaronder het toezicht op de naleving van de
relevante wet- en regelgeving en het toezicht op de werking van de gedragscodes
 Financiële- en operationele informatieverschaffing
 Rol en het functioneren van de interne auditfunctie
 Indien nodig, het uitbrengen van advies aan de RvC ten behoeve van het opstellen van de voordracht
tot benoeming van de externe accountant
 Relatie met de externe accountant waaronder in het bijzonder zijn onafhankelijkheid, de bezoldiging
en eventuele niet-controlewerkzaamheden voor de corporatie
 Financiering van de corporatie
 Bespreken van de jaarrekening en het accountantsverslag, het jaarverslag, de kwartaalrapportages,
treasuryverslag, verslag Interne Beheersing, de begroting en het ter accordering voorleggen van deze
documenten aan de RvC
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Tezamen met de externe accountant, adviseren van- en afstemmen met het bestuur bij het opstellen
van het werkplan van de interne auditor en het kennisnemen van de bevindingen van de interne
auditor
Naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van interne controllers en externe
accountants

Governance Woningcorporaties 2015
Vestia hecht belang aan goed bestuur. Hieronder verstaan wij: het integer en transparant handelen van
het bestuur, goed toezicht op het bestuur door de interne en externe toezichthouders en het afleggen van
verantwoording over het uitgevoerde toezicht. Vestia onderschrijft de governancecode voor
woningcorporaties. Op 1 mei 2015 is de vernieuwde governancecode ingevoerd. Verder in het jaarverslag
zal hier nader op ingegaan worden.
Vestia voldoet aan de bepalingen zoals vastgelegd in de governancecode. Wij wijken af op het gebied van
visitatie. Vestia heeft in 2015 uitstel verkregen van Aedes en VTW voor de visitatieverplichting. Wij zullen
ons in 2017 laten visiteren.
In 2015 hebben wij tijdens de RvC vergaderingen op meerdere momenten stilgestaan bij de wijzigingen
op het gebied van governance naar aanleiding van de nieuwe governancecode en de herziene
Woningwet. In de organisatie zijn voorbereidende acties gestart voor de aanpassing van de statuten en
de diverse reglementen van Vestia om deze in lijn te brengen met deze nieuwe verplichtingen. In januari
2016 is een bijeenkomst georganiseerd betreffende de implementatie van de governancecode 2015 en de
herziene Woningwet. Deze bijeenkomst is verzorgd door Finance Ideas.
In het najaar zijn de profielschetsen van de commissarissen opnieuw bekeken en aangepast naar de
nieuwe verplichtingen in de herziene Woningwet. In december is het verzoek om zienswijze voor de
herbenoeming van de heer Teschmacher verstuurd aan de Aw, een nieuwe verplichting uit de Woningwet.
De positieve zienswijze is in maart 2016 ontvangen waarna de herbenoeming bekrachtigd is in de
vergadering van de RvC.
Toezichthoudende rol van de RvC
Herziene Woningwet 2015
De herziene Woningwet is per 1 juli 2015 van kracht geworden. Met de Woningwet worden belangrijke
hervormingen doorgevoerd die erop gericht zijn dat woningcorporaties hun rol kunnen voortzetten en zich
hierbij richten op hun kerntaak: het huisvesten van de doelgroep. Corporaties krijgen een sterkere
legitimatie vanuit huurders en gemeenten, een sterkere lokale verankering en er komt meer ruimte voor
marktpartijen op de huurmarkt. Ook worden de risico’s in de sociale huursector beperkt door verscherping
van intern en extern toezicht. De Woningwet 2015 biedt hiervoor de kaders die verder uitgewerkt worden
in het BTIV (Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015) en de ministeriële regeling.
Toezicht op implementatie
Omdat de nieuwe wet halverwege boekjaar 2015 in werking treedt, is een aantal overgangsmaatregelen
voorzien. Andere belangrijke maatregelen zijn al per 1 juli 2015 ingegaan en uiteraard voldoen wij
daaraan (bijvoorbeeld investeringen boven € 3 miljoen goedkeuren; geschiktheidstoets herbenoeming).
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Bij gevraagde goedkeuringen van projecten is de mogelijke implicatie van de woningwet expliciet
aangegeven. De RvC wordt d.m.v. memo’s geïnformeerd over de voortgang van de wijze van
implementatie door Vestia van de herziene woningwet op gebieden zoals:
 Voortgang scheidingsvoorstel
 Wijzigingen statuten en reglementen
 Treasurystatuut en financieel reglement
 Waardering op marktwaarde
Toezicht op de sanering van Vestia
Vestia is al sinds 2012 een saneringscorporatie. Dit reflecteert zich in een uitgebreide set van afspraken
met betrekking tot het operationele en financiële beleid van Vestia, rapportage- en overlegverplichtingen.
Met enige frequentie beperken deze afspraken Vestia in het volledig nastreven van haar (wettelijke en
statutaire) volkshuisvestelijke doelstellingen. In het kader van de sanering heeft de RvC in 2015 eenmaal
met het WSW en eenmaal met het CFV overleg gevoerd. De afspraken worden regulier gemonitord via de
daarvoor bestemde rapportages aan de RvC. Onderstaand wordt hier nader op ingegaan.
Toezicht op financiële en operationele, zowel als volkshuisvestelijke en maatschappelijke prestaties
In de Auditcommissie volgend op het einde van elk kwartaal werd een gedetailleerde financiële en
operationele kwartaalrapportage besproken alsmede treasury rapportage, liquiditeitsprognose, enz. In mei
werden de (concept) jaarrekening en jaarverslag alsmede de bevindingen en het rapport van de
accountant besproken. In november bespraken we de (meerjaren) begroting 2016. Twee keer bespraken
we het verslag van de stafafdeling Interne Beheersing. Gedurende het jaar kwam een scala aan
onderwerpen ter tafel zoals de interim controle (resultaten) van BDO, onze externe accountant; de
organisatie en het functioneren van onze financiële-, planning- en controlefuncties; juridische procedures;
enz. De Auditcommissie heeft geen eigen beslissingsbevoegdheden en brengt verslag en advies uit aan
de RvC met betrekking tot deze rapportages, gevraagde besluiten / goedkeuringen, enz.
De RvC bespreekt dezelfde zaken als de Auditcommissie, meestal in een vergadering 10-20 dagen na de
Auditcommissie vergadering. In een enkel geval heeft dit tot een gedetailleerde discussie geleid m.b.t.
opmerkelijke afwijkingen van de planning of verwachtingen van de RvC. Waar noodzakelijk en binnen de
vereiste termijnen beoordeelt de RvC besluiten van het bestuur met betrekking tot een ruim scala van
zaken zoals het jaarverslag en jaarrekeningen, (des)investeringsvoorstellen, (meerjaren)begrotingen en
plannen, (re)organisatie voorstellen, aanpassingen aan besturings- en organisatiedocumenten
(bijvoorbeeld Treasurystatuut, directiereglement), verslagen stafafdeling Interne Beheersing, enz.
De Auditcommissie en de RvC vergaderen in principe altijd in aanwezigheid van het bestuur en in
voorkomende gevallen met vertegenwoordiging van diverse directieve functies. RvC vergaderingen
worden meestal voorafgegaan door een informele vergadering van de RvC waar zaken besproken worden
die slechts de RvC aangaan (bijvoorbeeld de werkgeversrol m.b.t. het bestuur) en de leden van de RvC
gelegenheid hebben richting te geven aan de formele RvC vergadering.
Ook geeft de Auditcommissie aandacht aan de (her)benoeming van de externe accountant. Ogenschijnlijk
een eenvoudige taak, maar in Vestia’s geval bezwaard door onze historie met KPMG en Deloitte. Buiten
dat spelen hier factoren zoals (vermeende) kwaliteit en efficiency zowel als kosten en andere factoren een
rol.
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Deze organisatie van het functioneren van de RvC geeft ons een goede gelegenheid om voldoende
gebruik te maken van de bijzondere aandachtsgebieden en competenties van individuele RvC leden en
ons te kwijten van onze collectieve verantwoordelijkheden als RvC.
Minstens eenmaal per jaar, maar soms vaker komen onze verbindingen in beeld. We streven naar het
afbouwen hiervan en het verminderen van de complexiteit van Vestia. Belangrijke verbindingen, waar ook
aandacht aan wordt besteed zijn de Hofbogen en de WOM (Den Haag) en de VOM Delft.
Buiten de reguliere RvC vergaderingen komt de RvC nog een paar keer bij elkaar om tijd te nemen niet
routinematige zaken te bespreken of te zien. Voor een overzicht van vergaderingen en andere overleggen
van de RvC en commissies zie hieronder in het verslag van de RvC. In 2015 bezochten we een aantal
(bouw, renovatie en groot onderhouds) projecten en sneden we, in aparte “strategiedagen” met de
directieraad, een aantal strategische onderwerpen aan zoals betaalbaarheid en nieuwe wet- en
regelgeving.
De RvC vergadert één of twee maal per jaar met de OR en de LHV. Individuele leden geven aandacht
aan Aedes, VTW en andere (koepel)organisaties.
Alles in ogenschouw nemend zijn wij de mening toegedaan dat we adequaat toezicht houden op het
bestuur van Vestia en de wijze waarop zij de organisatie aansturen. Dat wil niet zeggen dat wij ervan
overtuigd zijn dat Vestia nu in staat is alle klachten, schades, incidenten, problemen, enz. te voorkomen.
Het is niet realistisch om hier naar te streven. Het wil wel zeggen dat we adequaat georganiseerd en
bestuurd zijn om goed om te gaan met alle grote risico’s die we elke dag tegenkomen en dat we ons goed
bewust zijn van de risico’s waar we (nog) geen afdoende antwoord op hebben.
Werkgeversrol van de RvC
Selectie- en remuneratiecommissie
De selectie- en remuneratiecommissie ondersteunt en adviseert de RvC bij de invulling van haar
werkgeversrol. Daaronder valt met name werving, selectie, beoordeling en beloning van de bestuurders.
Daarnaast draagt de remuneratiecommissie zorg voor de voorbereiding van zelfevaluaties en trajecten ter
vervulling van vacatures binnen de RvC.
De remuneratiecommissie kwam in 2015 eenmaal fysiek bijeen om zich - deels in aanwezigheid van
specialisten van onze externe accountant BDO - te beraden op de consequenties van de nieuwe WNT2
en de versoberde pensioenwetgeving. Daarnaast overlegde de commissie op verschillende momenten via
email en op informele momenten aansluitend op de RvC-vergaderingen. Tevens voerde de commissie in
juli beoordelingsgesprekken met beide bestuurders.
Topstructuur, profielen en benoeming
Het huidige bestuur is in 2013, op basis van gedetailleerde profielschetsen, geworven en benoemd. De
beide bestuurders hebben een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, maar zijn - conform de
governancebepalingen - als bestuurder aangesteld voor een periode van 4 jaar. De (eerste) termijn van 4
jaar loopt tot 1 juni 2017. In 2015 was derhalve geen sprake van wervingen of benoemingen.
Wel is per oktober 2015 door het bestuur met goedvinden van de RvC een directieraad ingesteld, ter
bevordering van een meer integrale aansturing.
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Beoordelingskader en beoordeling
Voor de jaarlijkse beoordeling van de twee bestuurders heeft de remuneratiecommissie input opgehaald
bij alle commissarissen, middels een vragenlijst met diverse beoordelingscriteria. Tevens is input
opgehaald bij een aantal interne en externe stakeholders. Als onderlegger voor de beoordeling is door de
bestuurders een overzicht verstrekt van de scores op 14 eerder bepaalde prestatie-indicatoren. In
algemene zin functioneren de leden van het bestuur naar volle tevredenheid van de RvC. In de ogen van
de RvC opereert het bestuur daarenboven als hecht team.
Beloningskader en beloning
De vigerende wet- en regelgeving ten aanzien van de bezoldiging van de bestuurders is leidend voor het
te voeren bezoldigingsbeleid. Op Vestia is de bezoldigingsklasse “J” uit de Wet Normering Topinkomens
(WNT) en de Ministeriële regeling van toepassing, met een bezoldigingsmaximum van € 230.474 in 2015.
De bezoldiging van de bestuursvoorzitter is op dit maximum bepaald; de bezoldiging van de andere
bestuurder valt ruim onder deze bovengrens.
Per 1 januari 2015 is een aangepaste versie van deze wet (de WNT 2) van kracht geworden. De Selectieen remuneratiecommissie heeft zich hierover, alsmede over de per diezelfde datum versoberde
pensioenwetgeving, begin 2015 door specialisten van BDO laten bijpraten. Op voorstel van de commissie
heeft de RvC besloten om de versobering van de pensioenopbouw van beide bestuurders te
compenseren, binnen de kaders van de WNT en de beide arbeidscontracten.
Op voorspraak van de remuneratiecommissie heeft de RvC tevens bepaald dat haar eigen vergoeding
met ingang van 1 januari 2015 wordt aangepast in de lijn van de nieuwe WNT, die voorziet in een
(beperkte) verruiming van de RvC-bezoldiging.
Vestia heeft in 2015 geen bijzondere vergoedingen toegekend of uitgekeerd aan de bestuurders.
De remuneratiecommissie heeft zich in mei 2015, aan de hand van een memo dat was opgesteld door de
afdeling Interne Beheersing, gebogen over de declaraties van beide bestuurders in 2014. De commissie
zag geen aanleiding voor vragen of opmerkingen.
Zelfevaluatie RvC
De Selectie- en remuneratiecommissie heeft aan de RvC voorgesteld om de zelfevaluatie in 2015 te laten
begeleiden door prof. Jaap van Manen, van het 'Strategic Management Centre'. Op 31 maart 2015 heeft
de evaluatie plaatsgevonden, deels in aanwezigheid van het bestuur. Ter voorbereiding heeft dhr. Van
Manen uitgebreide interviews afgenomen bij de leden van de RvC en het bestuur, alsmede bij
vertegenwoordigers van de OR en de LHV. Op hoofdlijnen is de RvC tevreden over haar functioneren: de
samenstelling is goed, de onderlinge sfeer is open, de verhouding met het bestuur prima. De werkgeversen toezichthoudersrol worden voldoende kritisch uitgevoerd, de klankbordrol kan wellicht nog wat meer
inhoud krijgen (door bijvoorbeeld dilemma's tijdig te delen). Het inzicht van de RvC in de organisatie is
sterk verbeterd als gevolg van het toedelen van bedrijfsonderdelen (met contactpersonen) aan individuele
RvC-leden en de aanwezigheid van diverse directieleden bij de jaarlijkse strategiedagen. Ook de
regelmatige overleggen met de OR en de LHV dragen hieraan bij. Aan trainingen en opleidingen zal wat
meer aandacht worden besteed.
Overigens zijn met het oog op de nieuwe governancecode en de nieuwe Woningwet de profielen voor de
leden van de RvC eind 2015 enigszins aangepast en aangescherpt.
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Integriteit
In het reglement van de RvC zijn regels opgenomen die betrekking hebben op belangenverstrengeling. De
RvC heeft kennisgenomen van de integriteitscode die vanaf medio 2006 van kracht is. Ook heeft de RvC
kennis genomen van de Klokkenluidersregeling, die sinds 2009 van kracht is. De RvC is van mening dat de
Leden hun taken in onafhankelijkheid hebben verricht.
De externe accountant heeft kennisgenomen van de maatregelen om de frauderisico’s te beperken en
deze als adequaat gekwalificeerd.
Klankbordfunctie van de RvC
Eén van de taken van de RvC is de signaal- en klankbordfunctie voor het bestuur. Wij geven daar invulling
aan door middel van reguliere RvC vergaderingen met het bestuur; een aantal strategiedagen met RvC,
bestuur en directieraad; bilateraal overleg tussen de voorzitter van de RvC en het bestuur; en leden van
de RvC met het senior kader van Vestia en de OR en de LHV. Voor de leden van de RvC betekent dit,
dat zij over de juiste kwaliteiten beschikken om deze functies goed uit te oefenen zoals
inlevingsvermogen, het bewaren van de juiste afstand en overzicht kunnen hebben in de grote lijnen
zonder hierbij de noodzakelijke details uit het oog te verliezen. De RvC, individueel en collectief, moet in
staat zijn het bestuur met gezag en respect te begeleiden.
Resultaten juridische procedures
Met betrekking tot ons zwaar beladen verleden hebben we schikkingen getroffen en/of zaken afgehandeld
met ABN Amro (€ 55 miljoen voor ons waar wij in de rekeningen niet in voorzien hadden), Erik Staal en
voormalige commissarissen (€ 5,0 miljoen voor ons waar wij in de rekeningen niet in voorzien hadden) en
CSI (volledig voorzien in de jaarrekening 2014). Belangrijke zaken m.b.t. onze voormalige banken,
accountants, één oud-medewerker en enkele anderen blijven ons boven het hoofd hangen.
Samenstelling, functioneren, remuneratie en vergaderingen van de RvC en Commissies
Samenstelling
Gedurende geheel 2015 bestond de RvC uit dezelfde zeven leden. De samenstelling van de RvC was als
volgt:
Natio- Geb.
Leden
M/V naliteit jaar Benoemd Aftreden Commissie
H.H. Raué
Lid Selectie- en
M
NL
1951
2012
2016
Voorzitter
Remuneratiecommissie
C.H. Teschmacher
M
NL
1956
2012
2016
Voorzitter Auditcommissie
Lid
M.P.M Cooijmans
V
NL
1964
2012
2016
Lid Auditcommissie
Lid
J. van der Vlist
M
NL
1947
2012
2016
Lid Auditcommissie
Lid
E.P. Bartlema
Voorzitter Selectie- en
M
NL
1959
2012
2016
Lid
Remuneratiecommissie
A.E. de Groot
Lid Selectie- en
V
NL
1961
2013
2017
Lid
Remuneratiecommissie
W. van der Toorn Vrijthoff
M
NL
1948
2013
2017
Lid
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De heer Raué heeft zich niet herkiesbaar gesteld en is met ingang van 1 maart 2016 afgetreden. De RvC
heeft besloten vooralsnog niet in deze vacature te voorzien. Per 1 maart 2016 is de heer Teschmacher
benoemd tot Voorzitter van de RvC. Tevens is per 1 maart de Auditcommissie opnieuw samengesteld met
mevrouw Cooijmans als Voorzitter en de heer Teschmacher en de heer van der Vlist als leden en is de
Selectie- en remuneratiecommissie aangevuld met de heer van der Toorn Vrijthoff.
De specificatie van de hoofd- en nevenfuncties van de leden van de RvC luidt als volgt:
Leden
H.H. Raué

C.H. Teschmacher

M.P.M Cooijmans
J. van der Vlist

E.P. Bartlema

A.E. de Groot

W. van der Toorn
Vrijthoff

Hoofdfunctie

Nevenfunctie
Voorzitter RvC Yarden Holding / Verz.mij NV
Voorzitter RvC Q-Park NV
Voorzitter RvC Verz.bedr. Groot Amsterdam NV
Lid RvC CZ ziektekostenverzekeringen
Lid RvC Triodus Groen Fonds NV
Lid RvC Stichting Woonvast
Lid RvA, bestuurder Nolet Groep
Voorzitter RvC UBS IB Nederland
Lid RvC UBS Bank Nederland
Directeur Odyssey Hotel Commissaris BTL
Group
Lid Bestuur Citymarketing regio Amersfoort
Plv. Voorzitter Cie voor de milieueffectrapportage.
Voorzitter Advies Commissie Water
Voorzitter RvC nv Slibverwerking-Noord Brabant
Lid RvT Stichting Natuur en Milieu
Lid RvTStichting Platform 31
Lid RvC Woonplus Schiedam
Voorzitter St Kennisinst. Duurzame Verpakkingen
Voorzitter Stichting de Schiedamse Molens
Voorzitter NSG Nederlandse St. Geluidshinder
Directeur
Visitator woningcorporaties bij Cognitum BV)
Amsterdamsche Coöp.
Voorzitter bestuur stichting “Effe bij moeder an”,
Woningvereniging
Amsterdam
“Samenwerking”
Directeur Laergo B.V.
Management Consultant
Voorz RvC Danone Baby and Medical Nutrition NL
Voorz RvT van Bevolkingsonderzoek Zuid-West
Vice-voorz RvT Woonzorg Unie Veluwe tot 011015
Lid RvT van Middin
Eigenaar directeur
Coördinator international TU project Sustainable
Creative Solution
Future for the Historic Urban Core
Themahouder leefbaarheid binnen platform
economie&ruimte
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Functioneren
Niet alle vergaderingen konden door alle leden van de RvC, dan wel de Audit-, respectievelijk de Selectieen remuneratiecommissie bijgewoond worden, maar er was geen sprake van frequente afwezigheid.
Leden / rol / aanwezigheid
(. = aanwezig,
X = afwezig)

Type bijeenkomst




Lid

Lid

Lid

Lid
















































X















Anders
Anders

Vergadering




Jaarverslag 2015 Stichting Vestia









X





Voor
zitter

Lid








X



Voor
zitter








Lid

Lid















W. van der
Toorn Vrijthoff





Auditcommissie

16 januari
4 maart
13 mei
2 september
27 oktober
17 november




A.E. de Groot


















E.P. Bartlema

Vergadering






Lid

J. van der Vlist

Selectie – en
remuneratie
commissie

Lid





















M.P.M.
Cooijmans





C.H.
Teschmacher

28 januari
3 maart
18 maart
25 maart
31 maart
22 april
27 mei
25 juni
26 juni
22 juli
16 september
26 november
3 december
15 december

29 januari

H.H. Raué

Anders

Besluit buiten
vergadering

Vergadering

Voor
zitter

RvC

Lid



20

C.H.
Teschmacher

M.P.M.
Cooijmans

J. van der Vlist

E.P. Bartlema

A.E. de Groot

W. van der
Toorn Vrijthoff

Verspreid over 2015

H.H. Raué

Permanente
Educatie uren /
punten

2

10

9

2

18

34
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Buiten de bovenstaande bijeenkomsten was er door de Voorzitter en individuele leden (frequent) formeel
en informeel overleg met het bestuur, de OR, de LHV, externe toezichthouders, koepelorganisaties,
directie en managementteamleden, enz.
Gegeven goedkeuringen
Op 28 januari 2015 werd goedkeuring verleend aan: een drietal projecten, African Inn, Bloemfontein en
Finnenburg B; de meerjaren begroting en het Treasury jaarplan; de verkoop van Bink36, Goudsesingel en
Stadswonen.
Op 18 maart 2015 werd goedkeuring verleend aan de levering van tranche twee aan Patrizia.
28 april 2015 werd buiten vergadering om goedkeuring verleend aan het besluit tot intrekken van het
hoger beroep tegen CSI.
Op 27 mei 2015 werden het jaarverslag, de jaarrekening 2014 en het accountantsverslag besproken.
Op 25 juni 2016 werd goedkeuring verleend aan: het jaarverslag en de jaarrekening 2014; de wijziging
van het treasurystatuut.
28 juli 2015 werd buiten vergadering om goedkeuring verleend aan de Transitieplannen.
Op 16 september 2015 werd goedkeuring verleend aan: de verkoop van diverse projecten te Groesbeek
en grondposities in Hoogeland Westland; de investeringen in Lindoduin en Emmaplein; de P&C cyclus;
het reglement raad van bestuur en directieraad stichting Vestia; de schikking met ABN AMRO.
Op 26 november 2015 werd goedkeuring verleend aan: de Aangepaste strategie, inclusief
meerjarenbegroting; het jaarplan en de begroting 2016; het jaarplan Interne beheersing 2016, het jaarplan
Treasury 2016; de investeringen in de PWS blokken; de profielen leden RvC; vaststellingsovereenkomst
Aardwarmte Den Haag; schikking met oud-commissarissen.
4 december 2015 werd buiten vergadering om goedkeuring verleend aan de verkoop van verzorgingshuis
Olden Kinholt.
17 december 2015 werd buiten vergadering om goedkeuring verleend aan de schikking met voormalig
bestuurder Erik Staal.
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Remuneratie leden raad van commissarissen
De vergoeding van de leden van de RvC bedroeg in 2015 in totaal € 133.500; in 2014 was dit
€ 89.901.
De vergoeding voor leden van de RvC is geheel in lijn met de richtlijnen van de VTW en de Wet
Normering Topinkomens (WNT). Per 1 januari 2015 is de remuneratie van de voorzitter en leden van de
RvC opgetrokken tot het maximum toegestane niveau. Per functie luidt de specificatie per 1 januari 2014
en 2015 als volgt.
Functie
Voorzitter
Lid

2015
€ 26.700
€ 17.800

2014
€ 17.381
€ 11.430 - 12.415

Afsluiting
Graag bedanken wij bij deze het bestuur, het managementteam, de OR en onze medewerkers voor hun
inzet voor onze huurders en het weer gezond maken van Vestia.
Na vier jaar als Commissaris, vrijwel de gehele periode als voorzitter, heeft de heer Raué ons per 1 maart
2016 verlaten. Wij zijn hem bijzonder dankbaar voor zijn inzet en leiderschap gedurende deze bewogen
jaren voor Vestia.
We kijken uit naar een uitdagend 2016. Wij zijn voornemens alle vier van de leden van de RvC die dit jaar
aftreden te herbenoemen, voor het eerst nu na een gedetailleerde “Fit- and Proper Test”. Maar
belangrijker is uiteraard de inzet van al onze medewerkers voor onze huurders en de continuïteit van een
steeds vernieuwend en gezonder Vestia.
Rotterdam, 28 april 2016

C.H. Teschmacher
Voorzitter raad van commissarissen
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4 Aangepaste strategie
Op 21 augustus 2014 heeft de toenmalige saneringsinstantie CFV het Verbeterplan Stichting Vestia 2014
- 2021 (hierna aangeduid als het Verbeterplan) goedgekeurd. De doelstelling is dat Vestia zoveel als
mogelijk op eigen kracht duurzaam financieel herstel bereikt op verantwoorde wijze. Dit heeft drie
kenmerken:
1) Duurzaam: Vestia heeft ultimo 2021 en daarna een portefeuillesamenstelling welke past bij de
kerntaken en kernopgave van een woningcorporatie. Dit vertaalt zich in een vastgoedportefeuille met
voldoende sociale huurwoningen met voldoende verdiencapaciteit en in een goede staat, passend bij
de kerntaken van een toegelaten instelling;
2) Financieel herstel: Vestia voldoet ultimo 2021 aan alle (thans geldende) grenswaarden qua financiële
ratio’s van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) voor een gezonde woningcorporatie;
3) Verantwoorde wijze: gedurende de resterende 8 jaar tot en met 2021 kan Vestia in voldoende mate
aan haar volkshuisvestelijke prestaties voldoen. Een tweede aspect is dat Vestia de rekening voor de
sector als geheel zo klein mogelijk wil houden en op eigen kracht herstel wil bereiken.
Met CFV is vervolgens afgesproken dat twee keer per jaar wordt gerapporteerd op de voortgang, zijnde
de ontwikkeling van de ratio’s inclusief een verschillenanalyse en dat zo nodig bijstelling plaatsvindt. In
2015 waren er veel ontwikkelingen die noopten tot bijstelling. De belangrijkste daarvan waren:
 Vestia heeft sneller dan in het Verbeterplan opgenomen twee grote verkooptransacties gerealiseerd;
daarnaast zijn er ook diverse kleinere doorgegaan en zijn de woningen tegen een relatief goede prijs
verkocht; sinds 2012 zijn inmiddels meer dan 20.000 eenheden verkocht;
 Door de verkopen kan Vestia aan haar reguliere aflossingsverplichtingen tot en met 2021 voldoen;
 De rente is nog lager dan ooit werd voorzien. Dit rentescenario maakt het (op significante schaal)
herstructureren van leningen vrijwel onbetaalbaar en zeer onwenselijk omdat er volkshuisvestelijke
vermogens wegvloeien. Overliquiditeit dreigt;
 De Herziene Woningwet is in werking getreden;
 Er is een Sociaal huurakkoord afgesloten, welke zijn weg heeft gevonden in de Doorstroomwet die in
de Tweede kamer is aangenomen, maar nog niet in de Eerste Kamer is behandeld. Het meest
impactvolle onderdeel is dat de huursom van de DAEB-voorraad vanaf 2017 met maximaal 1% +
inflatie jaarlijks mag stijgen. Tezamen met passend toewijzen resulteert deze nieuwe wetgeving voor
Vestia ultimo 2021 in een solvabiliteitsverlies van 7%.
Doorrekening van bovenstaande wijzigingen leidt tot de voorlopige conclusie dat als de huidige rentestand
langdurig aanhoudt, duurzaam financieel herstel in 2021 niet haalbaar is: de solvabiliteit en loan to value
blijven dan onder de norm van het WSW. Bij een lage rentestand is een lange adem nodig. In het
saneringsproces is daarom de focus verlegd naar een duurzaam verdienmodel, waarbij de kasstromen
voldoende zijn om het bezit duurzaam in stand en op waarde te houden, ten opzichte van de omvangrijke
leningportefeuille. Nadere onderbouwing van de voorlopige conclusie dat dit haalbaar is, moet de
komende twee jaar plaatsvinden.
Concreet houdt de Aangepaste strategie in dat Vestia:
 uitgaat van een langdurig lage rentestand;
 stuurt op een duurzaam verdienmodel (positieve ontwikkeling van de ICR en DSCR) en structurele
overliquiditeit voorkomt;
 de verkopen terugschroeft naar een gemiddeld verkoopvolume van € 40 miljoen per jaar;
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investeringen op termijn gaat uitbreiden om de waarde op peil te houden of uit te breiden (waarbij
nieuwbouw ook weer in beeld komt)
(vanzelfsprekend) voldoet aan de nieuwe wet- en regelgeving

In het Verbeterplan is nadrukkelijk aangegeven dat duurzaam financieel herstel betekent dat de
continuïteit van de volkshuisvestelijke prestaties wordt geborgd. Het gaat daarbij om het voldoen aan de
(maatschappelijke) prestatievelden van een Toegelaten Instelling, passend binnen de vigerende
regelgeving:
 gedurende de saneringsperiode kan Vestia in voldoende mate aan haar DAEB-activiteiten voldoen;
 na de saneringsperiode heeft Vestia een woningportefeuille die in voldoende mate past bij de
volkshuisvestelijke opgaven in de gebieden waar Vestia actief is (Vestia is actief in gebieden met een
flinke financiële en maatschappelijke opgave).
Dit uitgangspunt is inmiddels in de wetgeving verankerd in artikel 111 en artikel 112 van de Herziene
Woningwet. Gedurende de sanering moet de corporatie ‘aan haar DAEB-verplichtingen kunnen voldoen’.
Wat dat precies betekent, zal de komende jaren in samenspraak met gemeenten, huurders, WSW en Aw
invulling moeten krijgen.
Ondernemingsplan
In 2014 hebben we het Ondernemingsplan Vestia 2014-2017 vastgesteld. Dit plan is niet gewijzigd. De
leidraad voor ons ondernemingsplan is dat we kleiner moeten worden en ons richten op onze kerntaken,
we moeten efficiënter en effectiever worden én we moeten een goede samenwerking houden met onze
stakeholders. Wij kiezen voor de metropool Haaglanden en Rijnmond waar wij momenteel en van origine
een grote rol hebben. Dat zijn primair de steden Delft, Den Haag, Rotterdam en Zoetermeer. Verder
concentreren we ons op reguliere woningen en zetten we in op afbouw van bijzonder bedrijfsonroerend
goed en zorggerelateerd onroerend goed.
Samengevat is onze missie:
Vestia staat voor een goede woning in een prettige buurt voor huishoudens met een laag (midden)
inkomen en/of een kwetsbare positie op de woningmarkt. Wij zijn een grootstedelijke corporatie actief in
de metropool Haaglanden – Rijnmond.
Onze visie luidt:
Vestia richt zich de komende jaren op het op eigen kracht bereiken van duurzaam financieel herstel. Dat
doen wij op verantwoorde wijze: we blijven volkshuisvestelijke prestaties leveren én lossen zelf de
problemen op die het derivatendebacle heeft veroorzaakt. Dat doen we door daadkrachtig en innovatief te
zijn op het gebied van verhuur, verkoop, leefbaarheid, onderhoud, investeringen en bedrijfslasten.
Wij staan voor:
 Op eigen kracht duurzaam financieel herstel;


Verantwoord ondernemerschap en innovatie;



Openheid over inspanningen en prestaties: we laten zien wat we doen;



Dienstverlenend; we bieden goede service aan bewoners.

In het Ondernemingsplan hebben we drie speerpunten gekozen: dienstverlening, woonruimteverdeling en
duurzaamheid. Om de doelen van het Ondernemingsplan in samenhang en gecoördineerd te realiseren,
is besloten dit in de vorm van een programma op te pakken. Het programma is WATT genoemd: Werken
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aan Toekomst en Talent. Het hoofddoel van het programma WATT is het gecoördineerd en in samenhang
realiseren van het ondernemingsplan, de risicoanalyse en de transitieplannen.

5 Bewoners
In ons Ondernemingsplan hebben we onze kerndoelgroep bepaald op een- of meerpersoonshuishoudens
met lage of lage middeninkomens. We willen dat onze kernportefeuille aansluit bij de behoefte van deze
doelgroep. Twee van de drie speerpunten in ons Ondernemingsplan hebben betrekking op de bewoners,
te weten woningtoewijzing en dienstverlening.

5.1 Woningtoewijzing
Algemeen
Het huisvesten van lagere inkomensgroepen en bijzondere doelgroepen is één van de volkshuisvestelijke
speerpunten. Uitgangspunt daarbij is dat huurders zelf kunnen kiezen voor een woning.
Mutaties
In 2015 hebben we in totaal 6.490 woningen (opnieuw) verhuurd. In 2014 waren dat 8.710 woningen. De
daling heeft te maken met de verkoop van de portefeuille Overig Nederland in de loop van 2014 en het
bezit van het voormalig Stadswonen in Rotterdam in het tweede kwartaal 2015. In 2015 zijn 255 nieuwe
huurwoningen opgeleverd, in 2014 waren dat 261 woningen. De indirecte verhuringen, dat wil zeggen
verhuringen aan derden zoals zorgpartijen die vervolgens aan particulieren verhuren, zijn niet opgenomen
in deze aantallen.
De mutatiegraad, ofwel het aantal nieuwe verhuringen over 2015 ten opzichte van het totaal aantal
woningen per 1 januari 2015, bedraagt 9,1% (in 2014 was deze 9,9%). In dit cijfer is ook de verhuur van
nieuw opgeleverde woningen begrepen. De mutatiegraad zonder nieuwe woningen was in 2015 8,7% en
in 2014 9,7%.
Woningtoewijzing
Voor de toewijzing gelden de volgende doelstellingen en resultaten:
Doelstellingen

Doelstelling

Toewijzen aan Bbsh-doelgroep*
Idem tot aftoppingsgrens huurprijs maximaal € 610
Toewijzen aan DAEB-doelgroep maximaal € 34.678
Toewijzen aan bijzondere doelgroepen

Minimaal 70%
Minimaal 80%
Minimaal 90%
Minimaal 150

Resultaat
2015
84,5%
91,5%
97,4%
170

2014
77,7%
90,0%
95,8%
237

* Inkomen afhankelijk van een- of meer persoons jonger of ouder dan 65 jaar:

Eenpersoons jonger dan en ouder dan 65 jaar: maximaal € 21.600;

Meerpersoons jonger dan 65 jaar: maximaal € 29.325;

Meerpersoons ouder dan 65 jaar: maximaal € 29.400.
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Huisvesting bijzondere doelgroepen
‘Maatschappelijk herstel’ (het huisvesten van bijzondere doelgroepen) is een speerpunt in ons
Ondernemingsplan. Bij maatschappelijk herstel gaat het om kwetsbare groepen zoals dak- en thuislozen
en (ex)verslaafden. Kenmerkend zijn de meervoudige problemen van de doelgroep. Men kan (tijdelijk) niet
zelfstandig functioneren op meerdere facetten van het leven. De oorzaken zijn uiteenlopend. Het kan
samenhangen met een psychische of verstandelijke beperking, gevolg van een verslaving, maar ook
mensen met tegenslag kunnen in een situatie raken waar zij op eigen kracht niet uitkomen. Wij helpen
deze doelgroep in het reguliere verhuurtraject en in speciaal opgezette woonprojecten. In 2015 heeft
Vestia in het reguliere verhuurtraject 135 woongelegenheden beschikbaar gesteld. Door oplevering van
de renovatie van het project Om en Bij in Den Haag heeft Vestia in 2015 35 plaatsen extra beschikbaar
gesteld voor cliënten van het Leger des Heils. Inclusief deze woonruimte, is de norm van minimaal 150
gehaald.
Huisvesting statushouders
Vestia heeft afspraken gemaakt met de gemeenten voor het huisvesten van 355 statushouders. De
realisatie 2015 komt uit op totaal 382 statushouders. Bij de huisvesting van statushouders ligt Vestia dus
voor op het schema.
Gemeente
Barendrecht
Bergeijk
Brielle
Delft
Den Haag
Nieuwkoop
Ouderkerk
Pijnacker-Nootdorp
Rotterdam
Westland
Zoetermeer
Zuidplas
Totaal

Realisatie
3
11
4
29
126
4
5
5
129
29
27
10
382

Begroting
3
11
4
22
96
4
8
5
150
24
17
10
355

De verhuringen voor statushouders zijn in Rotterdam achtergebleven bij de taakstelling. De achterstand
die is opgelopen in het derde kwartaal door een onderbezetting van het Intakeloket Opvang
Statushouders, is niet ingelopen. Het aantal verhuringen onder de taakstelling zal worden opgeteld bij de
taakstelling voor 2016, die zo’n 50% hoger zal liggen. Bij het vaststellen van de taakstelling per corporatie
wordt waarschijnlijk rekening gehouden met het bezit in Rotterdamwetgebieden.
In Haaglanden zijn in december 2015 101 plaatsen voor AMV’s (Alleenstaande Minderjarige
Vreemdelingen), statushouders in de leeftijd van 15 t/m 17 jaar, gerealiseerd (in totaal 24 woningen in
Den Haag, Zoetermeer en Delft, per woning 4-5 AMV’s). De vrije sectorwoningen worden aan de Stichting
Jeugdformaat verhuurd. De woningen stonden in verkoop en zijn uit de verkoop genomen om aan dit
speciale verzoek van Jeugdformaat (via Nidos) en de betreffende gemeenten in Haaglanden te voldoen.
Deze zijn in de realisatie verwerkt.

Jaarverslag 2015 Stichting Vestia

26

Overige bijzonderheden toewijzing
In 2015 is 62% van de gemuteerde woningen (nieuwbouw en bestaand) toegewezen aan
eenpersoonshuishoudens. In 2014 was dit 76,6%. De daling valt te verklaren door de verkoop van
woningen en kamers voor jongeren/studenten in 2015. Van de vrijgekomen en nieuwe woningen in 2015
is 11,7% toegewezen aan huishoudens die bestaan uit drie of meer personen (in 2014 12,2%). Een
uitsplitsing van de toewijzing naar leeftijd laat zien dat het aandeel ouderen (huishoudens 65 jaar en
ouder) bij de nieuwe verhuringen licht is gestegen, van 8,8% in 2014 naar 9,0% in 2015.
Preventie huisuitzettingen
Het beleid is om al bij een kleine huurachterstand persoonlijk contact met de bewoner te zoeken. In alle
fasen van het traject gaat het om een combinatie van ‘de helpende hand bieden’ en duidelijkheid; de huur
moet wel worden betaald. De aanpak van betalingsachterstanden is geen gemakkelijk traject. Vaak is
sprake van grote, complexe schulden en tal van andere problemen. Het beleid beoogt mensen met
achterstand zo snel mogelijk te bewegen een betalingsregeling te treffen en zo nodig hulp te accepteren,
zowel op financieel als op maatschappelijk gebied. Dit vraagt om een goede en snel werkende
‘achtervang’ van hulpverlening, zonder wachtlijsten. Om zo’n achtervang te realiseren is een goed
samenspel nodig tussen corporaties en gemeentelijke instanties, met name de Gemeentelijke
Kredietbank, de Sociale Diensten en andere op dit terrein werkzame instellingen. In Den Haag,
Rotterdam, Delft en Zoetermeer zijn convenanten afgesloten om de samenwerking te structureren of te
verbeteren. Wij leggen huisbezoeken af en nodigen huurders uit op kantoor. Bij nieuwe verhuringen is het
beleid dat bij relatief hoge huren ten opzichte van het inkomen wij dit extra onder de aandacht van de
huurders brengen. In 2015 hebben 389 ontruimingen plaatsgevonden tegen 575 in 2014. Een daling van
32,3%. Dit is deels veroorzaakt door de politiestakingen in het derde kwartaal, waardoor ontruimingen zijn
uitgesteld. Het is daarom nog te vroeg om te kunnen concluderen dat het ingezette beleid succesvol is.
Van de 389 ontruimingen hebben er 357 betrekking op huurachterstanden, 7 op onrechtmatig gebruik, 9
op overlast en 16 op de aanwezigheid van een hennepplantage.

5.2 Dienstverlening
De uitkomsten van de in 2015 verrichte kwaliteitsmetingen USP zijn als volgt:
USP-meetonderdelen dienstverlening
nieuwe huurders
vertrekkende bewoners
reparatieverzoeken
planmatig onderhoud
Totaalgemiddelde
overlastmeldingen

2015
7,5
7,5
7,3
7,2
7,4

2014
7,5
7,3
7,4
7,4
7,4

5,5

5,6

De waardering voor de dienstverlening is in 2015 7,4 en daarmee gelijk aan 2014. De norm van 7,5 is
wederom niet gehaald. In de eerste helft van 2015 scoorden we slechter. We hebben vervolgens
maatregelen genomen, waardoor we in de tweede helft van 2015 de opgaande lijn weer te pakken
hebben. De verbetermaatregelen (onder meer beter communiceren, aanspreken slecht presterende
aannemers, meer uitleg over installaties bij nieuwe verhuringen, snel reageren op e-mails en brieven,
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afspraken nakomen, huurders serieus nemen) zijn in het derde kwartaal geïmplementeerd. Vooral bij
reparatieverzoeken en planmatig onderhoud presteren we nog onder de norm.
Voor overlastmeldingen is de norm gesteld op een 6. Bij overlastmeldingen gaat het zowel om meldingen
binnen de woningen (burenoverlast, portieken, schoonmaak) als meldingen over veiligheid en overlast in
de buurt. Bij dit laatste zijn we afhankelijk van onder meer politie en reinigingsdienst. De wijze van het
afhandelen van overlastmeldingen is 2015 gewaardeerd met 5,5. Dit is onder de norm en iets lager ten
opzichte van 5,6 in 2014.

5.3 Betrekken van bewoners bij beleid en beheer
Overleg
Het betrekken van bewoners bij beleid en beheer staat hoog in het vaandel en vindt op diverse niveaus
plaats. Op het niveau van de RvC is de invloed al jaren verankerd door het recht van voordracht van
huurdersorganisaties voor twee leden. Wij vinden het verder belangrijk dat onze huurders de
leefbaarheidsprojecten en activiteiten ondersteunen.
Op lokaal niveau fungeren op een aantal vestigingen actieve huurdersplatforms. Daarnaast zijn op
wijkniveau bewonerscommissies gesprekspartner. Vooral renovatie, wijkbeheer en leefbaarheid zijn
onderwerpen die op dat niveau volop op de agenda staan. Ook op complexniveau wordt regelmatig
overlegd met vertegenwoordigers van huurders. Onderwerpen die daarbij aan de orde komen zijn veelal
complexgebonden, zoals groot onderhoud, woningverbetering, het servicepakket en de servicekosten.
In onderstaand overzicht is het aantal overleggen aangegeven dat in 2015 heeft plaatsgevonden met de
Landelijke Huurdersraad Vestia (LHV), de Huurdersplatforms en de bewonerscommissies.
Aantal overleggen
LHV
Huurdersplatforms
Bewonerscommissies

2015
7
37
454

2014
7
43
316

In 2015 is een nieuwe voorzitter gekozen voor de LHV. De zittende voorzitter moest met de verkoop van
Vestia Rotterdam Stadswonen aan Woonstad Rotterdam zijn functie neerleggen. Er zijn in 2015 goede
stappen voorwaarts gemaakt als het gaat om de samenwerking met de LHV. Er is ook gekozen voor een
nieuwe aanpak van adviezen: namelijk meepraten over beleid in ontwikkeling. Als gevolg van de Herziene
Woningwet zijn de taken en bevoegdheden van huurdersorganisaties versterkt. Huurdersorganisaties
krijgen een volwaardige rol als het bijvoorbeeld gaat om het maken van prestatieafspraken met
gemeenten. Bij de prestatieafspraken met de gemeente Den Haag en Rotterdam heeft de LHV een
belangrijke inbreng gehad. Dit verzwaart de rol van de Huurdersorganisaties en we maken ons dan ook
enige zorgen over de benodigde tijdsbesteding. Vestia heeft inmiddels afspraken gemaakt over de
uitbreiding van de professionele ondersteuning van de LHV.
Eind 2015 ondertekende het bestuur van de LHV en het bestuur van Vestia een intentieovereenkomst
waarin is vastgelegd dat we het komende jaar de huidige participatiestructuur gaan moderniseren. De
huidige drielaagse structuur met bewonersparticipatie op complexniveau, op vestigingsniveau en op
landelijk niveau vervangen we geleidelijk door een structuur met twee lagen (complex- en landelijk
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niveau). Inzet is dat de platforms op vestigingsniveau, als werkgroepen van de LHV gaan fungeren. Alle
voorbereidingen om te komen tot deze nieuwe structuur voeren we in de eerste helft van 2016
gezamenlijk uit en deze moeten uiteindelijk leiden tot een nieuwe samenwerkingsovereenkomst.
Het wettelijk recht van huurders (adviesrecht dan wel instemmingsrecht) werd in 2015 goed benut. Met de
LHV zijn de volgende onderwerpen besproken: USP-meting klanttevredenheid, complexgewijze verkopen,
Geschillencommissie Vestia, aantal vestigingen en openingstijden kantoren, betalingsregeling,
asbestbeleid, huurbeleid en inkomensafhankelijke huurverhogingen, prestatieafspraken,
duurzaamheidsstrategie, servicekosten, splitsingsbeleid, beleid zelf aangebrachte voorzieningen,
warmtewet en woningwaarderingsstelsel. In totaal heeft de LHV in 2015 10 adviezen uitgebracht.

5.4 Onafhankelijke geschillencommissie
In 2014 is in overleg met de LHV besloten om gezamenlijk een Vestia Geschillencommissie in het leven te
roepen. In de nieuwe commissie wordt de onafhankelijkheid geborgd doordat er twee leden namens de
Landelijke Huurdersraad Vestia (LHV) en twee leden namens Vestia hebben plaatsgenomen. De leden
hebben geen werk- of persoonlijke banden met Vestia en/of met een van de huurdersorganisaties van
Vestia. Zij zijn geworven via advertenties. De Geschillencommissie beoordeelt geschilsituaties en geeft
onpartijdige adviezen aan het bestuur van Vestia. Dit advies is bindend. Een geschil wordt op gelijke wijze
behandeld voor zowel huurder als koper. Tot 1 januari 2015 was Vestia aangesloten bij de
Geschillencommissie Sociale Huursector Haaglanden, waar de leden zijn benoemd door de corporaties
en niet door de huurdersorganisaties. De verwachting was tevens dat kosten bespaard konden worden
door een eigen geschillencommissie in het leven te roepen.
Klanten kunnen een klacht indienen wanneer zij vinden niet juist te zijn behandeld door medewerkers van
Vestia. De vestigingen behandelen de klacht eerst. Is de huurder het niet eens met de uitkomst, dan staat
de weg voor de klager open naar een onafhankelijke geschillencommissie.
Aantal geschillen
Aantal nieuwe zaken ingediend
Niet-ontvankelijk verklaard
Ingetrokken door huurder
Afgedaan: huurder in gelijk gesteld
Afgedaan: Vestia in gelijk gesteld
Openstaand eind jaar
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39
18
4
10
6
1
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6 Wijken
In ons Ondernemingsplan hebben we een wensportefeuille (2021) op hoofdlijnen bepaald, die is
afgestemd op ons kerngebied en onze kerndoelgroep. Door de financiële situatie moeten wij woningen
verkopen en kunnen wij beperkt nieuwe woningen toevoegen. Dat betekent niet dat wij demografische en
vraag/aanbod-ontwikkelingen niet betrekken bij keuzes in de portefeuillestrategie. Onze
‘bewegingsvrijheid’ is echter relatief kleiner dan bij collega-corporaties. Wij gaan de marktinformatie
binnen Vestia, in het bijzonder het inzicht in vraag en aanbod en demografische ontwikkelingen, de
komende jaren versterken. Dat is ook nodig voor een andere ontwikkeling: waardesturing. Goede
marktinformatie en het goed in beeld hebben van de wensen van bewoners dragen sterk bij aan het
maken van portefeuillekeuzes: bijvoorbeeld bij het bepalen van de te verkopen voorraad, het vormgeven
van investeringen en het huurbeleid. En één van de drie speerpunten in ons Ondernemingsplan heeft
betrekking op onze wijken, te weten duurzaamheid.

6.1 Voorraad woon- en niet-woongelegenheden
De specificatie van het bezit in exploitatie luidt als volgt:
Categorie
Huurwoningen
Onzelfstandige woongelegenheden
Totaal aantal woongelegenheden *

31-12-2015
67.096
4.348
71.444

31-12-2014
71.227
8.695
79.922

1.242
5.914
7.156

1.957
6.392
8.349

78.600

88.271

Bedrijfsruimten/winkels (incl. MOG)
Parkeerplaatsen/Garages
Totaal niet woongelegenheden *
Totaal generaal

* In deze aantallen zijn de 1.932 woningen en 35 bedrijfs-, kantoor- en winkelruimtes en parkeerplaatsen die zijn
overgedragen aan de WOM Den Haag Zuidwest niet meegenomen. Het beheer van deze eenheden wordt door
Vestia gedaan.

31-12-2014
Nieuwbouw*
Verkopen
Sloop
Overige mutaties
31-12-2015

Voorraad
88.271
514
- 10.262
- 180
257
78.600

* Bij nieuwbouw gaat het om 255 woongelegenheden en 259 parkeerplaatsen.

Strategisch voorraadbeleid en waardesturing
In 2012 werd reeds geconstateerd dat het bij Vestia ontbreekt aan goede portefeuillesturing, waaronder
een duidelijke portefeuillestrategie en asset management. Inmiddels zijn we ruim 3 jaar verder en is er
veel gerealiseerd. Als onderdeel van het Verbeterplan 2014-2021 is een keuze gemaakt voor een
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kerngebied en een kernvoorraad en is er verdere invulling gegeven in lijn hiermee aan de
investeringsstrategie, verkoopstrategie en het huurbeleid. Daarbij werd door het bestuur geconstateerd
dat Vestia nog onvoldoende waardesturing had ingericht. Met waardesturing is Vestia nog beter in staat
invulling te geven aan haar verkoop-, huur-, investeringen en onderhoudsstrategie.
Vestia heeft in 2015 fors tempo gemaakt om in 2016 volop met waardesturing aan de slag te gaan. De
belangrijkste randvoorwaarden zijn:
 Asset management in de organisatie inbedden: bij de transitie per 1/1/2016 zijn asset management
rollen en verantwoordelijkheden op tal van plaatsen in de organisatie belegd: programmamanager
waardesturing en adviseur waardesturing, rol asset manager bij vestigingsmanagers,
projectmedewerkers waardesturing ter ondersteuning van asset managers. Er zijn meer dan 100
medewerkers opgeleid in asset management.
 Implementatie van de benodigde systemen: vanaf begin 2015 implementeert Vestia de benodigde
asset management modules. Alle mijlpalen die begin 2015 waren uitgezet, zijn behaald. De laatste
module, de asset management module, is reeds opgeleverd en in februari 2016 wordt de laatste hand
gelegd aan het vullen van de module.
 Inhoudelijke bijsturing van de marktwaardebepaling, sturing van de ZOG-portefeuille, de
verkoopstrategie en de investeringen op basis van waardesturing; op alle thema’s zijn in 2015 met de
middelen die al vanuit waardesturing voldoende beschikbaar waren, zaken herijkt / bijgestuurd.
 Aanpassing van de Meerjarenbegroting: in de Aangepaste Strategie heeft Vestia door de externe
veranderingen en interne successen (verkopen) aanpassingen doorgevoerd in het huurbeleid
(huursombenadering), de verkopen teruggeschroefd en het beoogde investeringsvolume meer
realistisch gemaakt.
Prestatieafspraken
Op 30 juni 2015 is het Convenant Samenwerking Gemeente Rotterdam en Vestia 2015 + 2016 getekend.
Op 6 juli 2015 zijn door de 9 gemeenten en 15 woningcorporaties in de regio Haaglanden de Regionale
Prestatieafspraken 2015 t/m 2018 gesloten. De gesprekken over nieuwe prestatieafspraken in Den Haag
zijn in september 2015 afgerond. Deze zijn 15 december 2015 getekend.
De onderwerpen uit de prestatieafspraken betreffen de kwantiteit en kwaliteit van sociale huurwoningen,
verduurzaming van de woningvoorraad, huisvesting van groepen in de knel, vergroting van de
leefbaarheid en monitoring van de prestatieafspraken. Verder zijn er lopende afspraken in de regio
Haaglanden en de Stadsregio Rotterdam over de woonruimteverdeling. In de gemeenten buiten
Haaglanden en Stadsregio Rotterdam, heeft Vestia alleen afspraken over de huisvesting van
statushouders in de gemeenten Bergeijk, Utrechtse Heuvelrug, Nieuwkoop en Ouderkerk. Vestia vult haar
afspraken naar tevredenheid in en ligt op schema.
Met de gemeente Barendrecht, Delft en Zoetermeer zijn we in gesprek over de te maken
prestatieafspraken. De gemeenten Pijnacker-Nootdorp, Nieuwkoop, Enkhuizen en Bergeijk hebben bij ons
aangegeven dat zij prestatieafspraken willen maken. De verwachting is, dat als gevolg van de nieuwe
Woningwet het aantal gemeenten dat prestatieafspraken wil maken, zal toenemen. Eind november zijn de
brieven over prestatieafspraken 2016 aan de gemeenten verstuurd.
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6.2 Nieuwbouw, woningverbetering en onderhoud
Sloop en nieuwbouw
In de planning 2015 waren de bouw van 211 huurwoningen en van 82 koopwoningen voorzien, alsmede
de sloop van 180 woningen. Er zijn 180 woningen gesloopt en 255 nieuwe woningen opgeleverd in de
huursector en 82 in de koopsector. De planning is overschreden doordat de 44 huurwoningen in het
project Bloemfontein niet in 2014 maar in 2015 zijn opgeleverd. Met de nieuwbouw is een bedrag aan
stichtingskosten gemoeid van € 71,5 miljoen. Het betreft in alle gevallen projecten die vanwege juridische
verplichtingen niet meer konden worden gestopt.
In 2015 zijn de volgende nieuwbouwprojecten met woningen/woongelegenheden gerealiseerd (tussen
haakjes het aantal woningen/woongelegenheden).
 Rijswijk: Hofmeesters (196 huur- en 63 koopwoningen)
 Delft: Bomenwijk (15 huur- en 19 koopwoningen)
 Rotterdam: Bloemfontein fase 1 (44 huurwoningen)
Daarnaast zijn nog twee projecten gerealiseerd waarbij bestaande huurwoningen met een
renovatiepakket zijn verkocht.
 Rotterdam: Steur (15 renovatiekoopwoningen)
 Zoetermeer: Wave (19 renovatiekoopwoningen)
Duurzaamheid en duurzaam bouwen
Bij alle nieuwbouwprojecten zijn de energienormeringen (EnergiePrestatieNorm, Nationaal Pakket
Duurzaam en Energiezuinig Bouwen) uitgangspunt. Naast het integreren van milieuaspecten nemen wij
de eisen van het handboek Woonkeur als leidraad. Daar waar project en locatie zich ervoor lenen, zijn de
ingrediënten van de verschillende keurmerken zoals het Politie Keurmerk Veilig Wonen, het Seniorenlabel
en het keurmerk Aanpasbaar Bouwen toegepast. In de nieuwbouw en renovatie maken we gebruik van
FSC-hout.
De aandacht voor duurzaamheid is in 2015 vooral gericht op onderhoudsinvesteringen en
woningverbetering. Het gaat om het aanbrengen van dubbelglas (circa 1.000 woningen), dak/gevelisolatie
(circa 100 woningen), verwijderen open verbrandingstoestellen/ vervangen CV-ketels door HR-ketels
(circa 3.600 woningen) en asbestsanering.
Bij de in 2015 uitgevoerde renovaties van De Velden in Rotterdam (144 woningen) en Finnenburg A in
Den Haag (204) zijn door extra duurzaamheidsmaatregelen (vervangen gevelkozijnen inclusief isolerende
beglazing, isoleren kopgevels, vervangen dakbedekking inclusief aanbrengen extra isolatie, nieuwe cvinstallatie inclusief warmwatervoorziening) ruim 1.100 labelstappen gemaakt. Bij De Velden zijn eveneens
zonnepanelen toegepast.
Onderzoek naar brede en goed toepasbare duurzaamheidstechnieken die kunnen bijdragen aan het
milieu en een positief effect hebben op de energielasten van de huurder, heeft geresulteerd in het
opstarten van de volgende pilot: het aanbieden van zonnepanelen aan zittende huurders van circa 1.300
eengezinswoningen in Delft en Zoetermeer. In het tweede kwartaal is de besluitvorming hieromtrent
afgerond (investering € 1,4 miljoen). De verwachting was dat in 2015 en 2016 totaal ongeveer 400
huurders van dit aanbod gebruik zouden maken. Tot op heden hebben ongeveer 150 huurders interesse
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getoond. De actie is hiermee voorlopig succesvol verlopen. Het plaatsen van de zonnepanelen is in
december 2015 gestart.
In het nieuwbouwproject De Hofmeesters worden zonnepanelen (150 m2) en LED-verlichting toegepast.
Renovatie en woningverbetering
Aan woningverbetering is in 2015 een bedrag van € 32,3 miljoen uitgegeven. In 2014 was dit € 13,0
miljoen. De realisatie in 2015 sluit op een bedrag van € 25,0 miljoen aan renovaties en € 7,3 miljoen aan
onderhoudsinvesteringen. Het betreft bij renovaties de volgende projecten.
Gemeente Project
Aantal woningen
Den Haag Finnenburg A
204
Rotterdam Waelenstijn
98
Deventer
Corel
96
Rotterdam De Velden
144
Diverse
Overige*
div.
Totaal
563
* Bij “Overige” gaat het om voorbereidingskosten.

Bedragen * € 1 miljoen
€ 7,4
€ 1,0
€ 1,7
€ 8,9
€ 6,0
€ 25,0

Bij de onderhoudsinvesteringen gaat het om onderhoudsingrepen die vanwege hun aard kunnen worden
geactiveerd. Het betreft de volgende maatregelen.
Maatregel
Aanpassen plattegrond tegen huurverhoging
CV ketels (collectief) vervangen
CV ketels (individueel) vervangen
Isoleren daken
Isolerende beglazing plaatsen
Verlenging levensduur
Totaal

Bedragen * € 1 miljoen
€ 0,4
€ 0,2
€ 4,3
€ 0,4
€ 1,1
€ 0,9
€ 7,3

Onderhoud
In het Verbeterplan 2014-2021 is aangegeven dat Vestia de onderhoudsinspanningen op peil houdt. In
2015 is dit waargemaakt. De volgende kengetallen geven inzicht in de uitvoering van onderhoud in de
verschillende vormen.
Soort onderhoud
Reparatieonderhoud
Mutatieonderhoud
Contractonderhoud
Planmatig onderhoud
Overig onderhoud
Totaal
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Per verhuureenheid 2015
€ 280
€ 213
€ 123
€ 506
€
81
€ 1.203

Per verhuureenheid 2014
€ 281
€ 231
€ 137
€ 419
€
94
€ 1.162

Mutatie in
procenten
- 0,4
- 7,8
- 10,2
20,8
-13,8
3,5
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Per verhuureenheid is in 2015 meer uitgegeven aan onderhoud. Dit is vooral veroorzaakt door meer
planmatig onderhoud. De onderhoudslasten bedragen in 2015 in totaal € 98,3 miljoen (in 2014 € 105,2
miljoen). Dit is een daling van 6,5%, voornamelijk veroorzaakt door de daling van het aantal
verhuureenheden. In onderstaande tabel zijn de loonkosten van de afdeling Dagelijks Onderhoud
meegenomen. Deze afdeling houdt zich bezig met reparatie- en mutatieonderhoud. Voor 2015 betreft dat
een totaal van € 4,3 miljoen.
Totalen
(x € 1,0 miljoen)
Reparatieonderhoud
Mutatieonderhoud
Serviceonderhoud/abonnementen
Planmatig Onderhoud
Contractonderhoud
Tuinonderhoud
Glasbewassing
Bijdrage VvE's
Vestia Energie
Lonen en salarissen in onderhoud
Totaal onderhoud

Realisatie
2015
23,9
18,2
1,5
43,1
10,5
1,2
0,2
4,0
0,0
102,6
-4,3
98,3

WOM Den Haag Zuidwest
In 2015 is een verdiepingsslag uitgevoerd in de voorbereiding van alle projecten van de WOM DHZW om
meer zekerheid te verkrijgen over de financiële scenario’s, die nog gebaseerd waren op normatieve
uitgangspunten uit het ondernemingsplan 2013. Tevens bleek een deel van het renovatieprogramma
ruimtelijk niet inpasbaar, waardoor ook de programmatische uitgangspunten opnieuw onderzocht moesten
worden. Deze verdiepingsslag heeft geleid tot een scherp inzicht in de ruimtelijke en financiële
uitgangspunten en mogelijkheden van de projecten en geeft de WOM DHZW handvatten om goed te
kunnen sturen op het beoogde resultaat. De verdiepingsslag in de projecten heeft geleid tot actualisatie
van het Ondernemingsplan 2013 naar het Ondernemingsplan 2015, dat op 31 maart 2016 is vastgesteld
door de vergadering van aandeelhouders.
In 2015 heeft WOM DHZW gewerkt aan de projecten Quattro, Wildenborghstraat, De Raden nieuwbouw,
De Raden renovatie en aan het project Meppelweg (vervolg Quattro). Bij de aanpak van de projecten
wordt goed gekeken naar de volkshuisvestelijke, ruimtelijke en financiële doelstellingen van het
betreffende project om een optimaal resultaat te behalen. Een belangrijk onderdeel in deze afweging is
wanneer en op welke wijze marktpartijen kunnen worden ingezet.
Quattro / Meppelweg
WOM DHZW heeft in 2015 het eerste project Quattro aan de Meppelweg opgeleverd. Alle 41
koopwoningen zijn op 1 januari 2016 op 1 na verkocht. Een deel van het verkooprisico van de woningen is
door de aannemer gedragen.
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Het appartementenblok Quattro aan de Meppelweg wordt drie keer ter plaatse van de nummers 502 t/m
716 (complex Roldestraat) herhaald en de rij stadsbungalows één keer, totaal 111 koop- en
huurwoningen. Inmiddels is het complex Roldestraat aangewezen als actiegebied en vindt uitplaatsing en
voorbereiding van de sloop en bouwrijp maken plaats.
Wildenborghstraat
In mei 2015 is met een ontwikkelaar een grondreserveringsovereenkomst voor de ontwikkellocatie
Wildenborghstraat aangegaan. Inmiddels zijn alle 25 grondgebonden koopeengezinswoningen verkocht,
is de bouw gestart en de grond verkocht. Oplevering vindt medio 2016 plaats.
De Raden renovatie
De ontwikkeling aan De Raden is verdeeld in een renovatie van een woonblok aan de Bouwlustlaan en
een tender van het braakliggende terrein aan de Marterrade en Wezelrade. WOM DHZW heeft in 2015
zelf het renovatieproject FIRST aan de Bouwlustlaan ontwikkeld en aanbesteed. Inmiddels zijn alle 24
woningen verkocht en is de aannemer gestart met de bouw. Oplevering vindt medio 2016 plaats.
De Raden nieuwbouw
Voor het braakliggend terrein achter het renovatieblok is in 2015 een tender uitgeschreven. Met de
winnaar van de tender is inmiddels een grondreserveringsovereenkomst gesloten. Het plan voorziet in 36
koopwoningen.
Dedemsvaartweg
Voor de Dedemsvaartweg zijn in 2015 stedenbouwkundige modellen uitgewerkt waarbij de voorkeur
uitgaat naar de realisatie van een substantieel aantal sociale huurwoningen.

6.3 Huurbeleid
Wij dienen vanwege onze financiële positie en de verhuurderheffing ter grootte van € 34,9 miljoen in
2015, de wettelijke mogelijkheden bij het huurbeleid maximaal te benutten. Dit is
één van de pijlers van het Verbeterplan 2014-2021. Naast de reguliere en de inkomensafhankelijke
huurverhoging gaat het om het optrekken van de huurprijzen na mutatie naar in principe 100% maximaal
redelijk, tenzij de marktomstandigheden het niet toelaten of waar Vestia in het kader van betaalbaarheid
afspraken heeft gemaakt met gemeenten. In de praktijk betekent dit dat we streven naar gemiddeld 94%
maximaal redelijk bij sociale huurwoningen en naar markthuren bij geliberaliseerde woningen. Het
resultaat in 2015 is uitgekomen op 97,4%. We zetten het surplus in 2016 onder meer in door de huur af te
toppen ten behoeve van de huisvesting bijzondere doelgroepen (inclusief statushouders en grote
gezinnen) en door de inkomensafhankelijke huurverhoging van sociale huurwoningen met een huurprijs
boven de € 710, achterwege te laten.
Huurstijging per 1 juli 2015 en huurharmonisatie
Ook bij de reguliere huurstijging hebben we de wettelijke mogelijkheden gebruikt. De nietinkomensafhankelijke huurstijging is vastgesteld op 2,5%, zijnde de inflatie in 2014 (1,0%) plus 1,5%.
Verder zijn de inkomensafhankelijke huurverhogingen waar mogelijk toegepast. Het gaat om een opslag
van 0,5% en 4%. Na aftopping, sloopbestemming en bijzondere afspraken met gemeenten uit het
verleden, kwam de reguliere huurverhoging uit op 2,53%, waarvan 0,23% inkomensafhankelijk.
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Naar huurprijsniveau van woongelegenheden als volgt:
Huurprijsklasse
31-12-2015
31-12-2014
Goedkoop, over 2015 tot € 403 per
9.364
9.340
maand
Betaalbaar, over 2015 van € 403 tot
40.551
42.523
€ 618 per maand
Duur, over 2015 van € 618 tot € 710
10.361
11.967
per maand
60.276
63.830
Totaal tot € 710 per maand
Duur boven liberalisatiegrens over
6.820
7.397
2015 vanaf € 710 per maand*
67.096
71.227
Zelfstandige woningen
Onzelfstandige eenheden en
4.348
8.695
studentenwoningen (incl.
zorgvastgoed)
Totaal**
71.444
79.922
* Dit gaat om sociale huurwoningen en geliberaliseerde huurwoningen. De huurprijs bij de aanvang van het
huurcontract is bepalend voor de vraag of het om een sociale huurwoning of geliberaliseerde woning gaat.
** In deze aantallen zijn de 2.004 woningen die zijn overgedragen aan de WOM Den Haag Zuidwest niet
meegenomen. Het beheer van deze woningen wordt door Vestia gedaan.

Vorenstaande wijzigingen in aantallen per categorie zijn veroorzaakt door verkopen in combinatie met het
huurharmonisatiebeleid. Uitgedrukt in procenten is het aantal goedkope en betaalbare zelfstandige
woningen toegenomen 2015 nagenoeg gelijk gebleven als in 2014 (rond de 74%). Het aantal
onzelfstandige eenheden is bijna gehalveerd. De verkoop van het bezit van het voormalige Stadswonen is
de voornaamste reden voor deze afname.
Leegstand
Ten opzichte van 2014 is de leegstand in 2015 afgenomen van 2,4% (€ 13,7 miljoen) naar 1,9% (€ 9,7
miljoen). De leegstand in 2015 bestaat uit frictieleegstand en derving wegens niet voor de verhuur
beschikbare eenheden. Voor de hoge frictieleegstand zijn twee belangrijke oorzaken te onderkennen.
Door het huurharmonisatiebeleid komen meer woningen in de vrije sector terecht en daar kost het meer
moeite om de woningen te verhuren. Daarnaast hadden we in het begin van 2015 achterstanden in het
mutatieonderhoud, waardoor woningen relatief lang leegstonden.
In beeld is in welke complexen sprake is van langdurige leegstand. Het gaat om 20 complexen met totaal
ruim 2.600 woningen en een leegstand van 165 woningen, waarvan 89 vrije sector. Per complex zijn
voorstellen opgesteld om de verhuurbaarheid te vergroten. Dit varieert van huurverlaging, niet langer het
label 55+-woningen hanteren, leefbaarheidsmaatregelen, extra adverteren, ombouwen
studenteneenheden naar zelfstandige woningen, gesprekken met zorgpartijen voor het verbeteren van de
dienstverlening. Ook heeft procesoptimalisatie van het verhuur/mutatieproces plaatsgevonden en werken
we met specifieke vrije sector makelaars.
Het aantal leegstaande niet woongelegenheden is redelijk stabiel en bestaat voor het grootste deel uit
parkeerplaatsen, fietsenstallingen en dergelijke en in mindere mate uit BOG. Er hebben succesvolle acties
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plaatsgevonden, zoals huurprijsaanpassingen en communicatie om lang leegstaande parkeerplaatsen
verhuurd te krijgen. Voor lang leegstaande BOG-panden wordt gewerkt aan voorstellen voor investeringen
of bestemmingswijzigingen die de kans op verhuur vergroten.
De derving van niet voor verhuur beschikbare verhuureenheden wordt grotendeels veroorzaakt door
verkoop of renovatie:
- Woningen Binckhorstlaan Den Haag: wordt verkocht aan gemeente en daarna gesloopt,
- Voorgenomen sloop Bloemfontein, Dahliablok en Spoorpunt te Rotterdam
- Bomenwijk Delft: stopzetten tijdelijke verhuur, opknappen voor reguliere verhuur,
- Finnenburg B Den Haag: renovatie,
- African Inn Rotterdam: renovatie,
- Hoge Boekenrode Rotterdam: van zorggebouw naar zelfstandige eenheden,
- Marterrade Den Haag: overgang naar WOM/sloop,
- Waelestein Rotterdam, van zorggebouw naar zelfstandige eenheden,
- Huize Corel (Deventer) van zorggebouw naar zelfstandige eenheden,
- Haka-pand, leegstand in verband met verkoop.
Huuropbrengst
De gerealiseerde huuropbrengst over 2015 komt uit op circa € 502,6 miljoen. In 2014 was dit
€ 545,8 miljoen, een daling van 7,9%. De verdeling is: woningen € 451,5 miljoen, bedrijfsonroerend goed
€ 26,1 miljoen en Zorg onroerend goed € 25,0 miljoen. De huuropbrengst is vooral afgenomen door
verkoop van woningen en bedrijfsonroerend goed in 2014 en 2015 en sloop. Daartegenover is de
huuropbrengst toegenomen door de jaarlijkse huurverhoging en het harmonisatiebeleid en nieuwbouw.
Huurachterstand
De huurachterstanden (van huren en servicekosten) in absolute bedragen zijn gestegen van
€ 13,5 miljoen naar € 13,8 miljoen. Dit is mede veroorzaakt door een stijging van de huurachterstanden bij
een aantal zorginstellingen. De huurachterstand steeg van € 1,4 miljoen in 2014 naar € 1,5 miljoen in
2015.
Het incassoproces heeft voortdurend de aandacht. In 2015 lag de nadruk op het intern proces (tot
overdragen aan deurwaarder). In 2016 wordt het externe proces in overleg met de deurwaarders
geoptimaliseerd. Om de huurachterstanden te beperken benaderen we de huurders actief. In 2015
hebben we bijvoorbeeld 1.077 huisbezoeken afgelegd bij huurders met huurachterstand en dreigende
huisuitzetting.

6.4 Verkopen bestaand bezit
Algemeen
Verkoop is een belangrijke pijler van ons Verbeterplan 2014-2021. En 2015 was op dit punt wederom een
bijzonder succesvol jaar. In totaal is in 2015 voor een bedrag van € 555,0 miljoen aan eenheden
gepasseerd bij de notaris. We zijn trots op deze behaalde resultaten en de slagen die we samen met ons
uitstekende verkoopteam hebben kunnen maken. In het oorspronkelijke Verbeterplan was er twijfel of we
de verkoopdoelstellingen wel zouden halen in een periode van 10 jaar, terwijl alleen al in 2014 en 2015
een belangrijk deel van de verkoopopgave is gerealiseerd. Vanaf januari 2015 zijn er geen
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complexgewijze verkopen meer geïnitieerd. Ook hebben we in verband met de Aangepaste strategie het
aantal individuele verkopen neerwaarts aangepast vanaf september 2015.
Gerealiseerde en geleverde verkopen in eenheden 2015
De resultaten voor het jaar 2015 zijn in onderstaande tabel weergegeven.
Type

Individuele verkopen
Complexgewijze verkopen
BOG/MOG/ZOG
Totaal eenheden

Aantal verkopen
volgens
begroting 2015
800
9.455
30
10.285

Aantal
getransporteerd
2015
734
8.905
623
10.262

In de begroting werd voor 2015 het transport van 10.285 eenheden verwacht, in werkelijkheid hebben we
10.262 eenheden geleverd. De omzet is met € 564,4 miljoen lager dan de verwachting van
€ 609,6 miljoen die is opgenomen in de begroting. De verkochte eenheden BOG/MOG/ZOG hebben
gemiddeld een lagere prijs dan woningen. De verkoopwinst bedraagt € 23,5 miljoen op marktwaarde en
€ 159,1 miljoen op bedrijfswaarde.
De belangrijkste complexgewijze verkopen die gepasseerd zijn bij de notaris in 2015:
 1.093 eenheden (tweede tranche) tender portefeuille Overig Nederland aan Patrizia. Vanwege
bezwaarschriften van gemeenten was het niet mogelijk de portefeuille Overig Nederland in 2014
e
in één keer aan Patrizia te leveren. De levering is daarom in tweeën gesplitst. De 1 tranche
betreft de levering van 4.735 eenheden in 2014, de tweede tranche 1.450 eenheden. Daarvan zijn
er 1.093 in 2015 geleverd. Nog te leveren zijn 357 eenheden in 2016 in de gemeente Arnhem,
Dongen, Leusden, mits we dit mogen na afronding van het hoger beroep van deze gemeenten.
 7.001 eenheden bezit voormalig Stadswonen aan Woonstad Rotterdam
Verder is het bedrijfsverzamelgebouw Bink36 in Den Haag en Goudsesingel in Rotterdam verkocht en
gepasseerd. In totaal hebben 632 transporten BOG/MOG/ZOG plaatsgevonden. Het gaat onder meer om
garageboxen en parkeerplaatsen, grond, bedrijfsonroerend goed en zorgonroerend goed.
In 2015 zijn bij bestaande of nieuwe woningen geen startersleningen verstrekt of andere
verkoopconstructies, zoals maatschappelijk gebonden eigendom of koopgarant, toegepast. Bij de verkoop
aan zittende huurders is een korting verstrekt van € 5.000.
Aankoop
In 2015 zijn geen woongelegenheden aangekocht.
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6.5 Activiteiten op het gebied van de leefbaarheid (inclusief sponsoring)
Vestia werkt op het gebied van de leefbaarheid nauw samen met de gemeenten, bewoners, andere
maatschappelijke organisaties en gemeentelijke instellingen, zoals politie en sociale diensten en
gemeentelijke reinigingsdiensten. Veelal zijn in de prestatieafspraken met gemeenten de wederzijdse
inspanningen vastgelegd. Uitgangspunt voor Vestia is dat wij een bijdrage leveren aan de leefbaarheid,
maar dit niet per definitie betekent dat wij (alle) kosten dragen en de eindverantwoordelijkheid op ons
nemen.
Kaders voor investeringen in leefbaarheid
De kaders voor investeringen zijn
 Behoud waarde vastgoed: investeringen doen om waarde vastgoed niet verder te laten dalen
(BOG panden in gebruik geven zodat de plint levendiger is en zo uitstraling plint verbeteren).
 Woongenot garanderen: overlast oplossen, investeringen om huurder tegemoet te komen
(bergingsgang of portiek verven, sluitwerk verbeteren)
 Exploitatie van het vastgoed: maatregelen om huurachterstand terug te dringen met bijvoorbeeld
huisbezoeken.
 Kracht van bewoners gebruiken: bewoners faciliteren die iets willen ondernemen. Voorzieningen
creëren die perspectief en kansen voor wijkbewoners vergroten.
En, alleen voor woningcorporaties in Rotterdam Zuid (NPRZ): inzet op projecten die scholing en werk ten
goede komen, mogen geïnitieerd dan wel gesteund worden vanuit woningcorporaties.
Wij hebben het leefbaarheidsbeleid herijkt door scherper in beeld te brengen wat wordt beoogd, welk
middel we daarvoor inzetten, wat het resultaat is en hoe het past binnen de kaders van Vestia. Voor het
succes van het leefbaarheidsbeleid van Vestia is blijvend resultaat een belangrijke graadmeter. Wijken,
buurten en straten waarin mensen zich thuis voelen is het einddoel. Wij realiseren dit binnen het kader
‘meer voor minder’, wat beperkingen met zich meebrengt, maar zeker ook kansen en creativiteit biedt. Dit
uit zich in kleinschalige acties, projecten en activiteiten waarbij we vaak zelf uitvoerend betrokken zijn en
waar weinig tot geen financiële middelen voor worden ingezet.
De centrale beleidsthema's voor de leefbaarheidsaanpak zijn:
 Schoon, heel en veilig
 Netwerken en samenwerken met andere partijen
 Aanpak van overlast
 Effect op verhuurbaarheid
 Inzet Vestia waar het het meest nodig is
 Een voorzieningenniveau dat aansluit bij het 'profiel' van de wijkbewoners; inspelen op en
benadrukken van bijzondere kenmerken van het gebied.
Wij zijn actief in het brede netwerk van organisaties en instellingen, dat verantwoordelijk is voor de
leefbaarheid in een wijk, samen met gemeentelijke diensten, collega corporaties, instellingen, het
bedrijfsleven en vele andere partners. Als het gaat om blijvende verbetering van het woon- en leefklimaat,
is samenwerking onontbeerlijk. Onze belangrijkste bondgenoten in leefbaarheid zijn en blijven echter de
bewoners. Hun inzet is onmisbaar voor blijvend resultaat.
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We zetten in op activiteiten die de leefomgeving schoon, heel en veilig maken. Bewoners worden actief
benaderd om een schoonmaakcontract in de portiek af te sluiten. We nemen maatregelen voor extra
schoonmaakacties, zorgen dat zwerfvuil wordt opgeruimd en letten op onjuist aangeboden huisvuil en
grofvuil. We spreken bewoners aan om in de gemeenschappelijke ruimten in de portieken geen goederen
neer te zetten en vuil te laten slingeren, maar deze schoon en vrij te houden. Waar nodig krijgen portieken
een schilderbeurt en graffiti laten we verwijderen. Ook ondernemen beheerconsulenten actie op
onrechtmatig wonen en woonfraude en het terugdringen van hennepoverlast. Door het plaatsen van
camera’s in de portieken pakken we in samenwerking met de politie vandalisme aan. Om het
veiligheidsgevoel van de huurders te vergroten hebben we in sommige portieken de verlichting verbeterd.
Voor een veilig gevoel zijn fysieke maatregelen niet voldoende, de rol van huismeesters (bezetting eind
2015 32 fte) en wijkbeheerders (bezetting eind 2015 40 fte) als de ‘oren en ogen’ in de wijk blijft
noodzakelijk. De verdeling van de tijd van wijkbeheerders is overlast (50%), huurschuld (20%),
leefbaarheid (10%) en administratie (10%). In hun taak zitten accentverschillen. Naast het reguliere werk
kunnen ze bewoners adviseren over het thema luchten en ventileren om vocht in huis te verminderen en
daarmee de groei van schimmels en huisstofmijt tegen te gaan. Ook doen ze huisbezoeken waarbij
bewoners worden geattendeerd op brandveiligheid in de woning. Verder vraagt in sommige vestigingen
het tuinonderhoud van de zittende bewoner aandacht. We verwachten van onze huurders dat zij in ieder
geval zorgdragen voor het minimale onderhoud. In aangewezen wijken ‘schouwen’ we de tuinen en
spreken we bewoners aan. Ook hebben we diverse tuinenprojecten opgestart waarbij bewoners hulp bij
tuinwerkzaamheden ontvangen en men tuinadvies kan inwinnen. Tot slot pakken we, indien we eigenaar
van de grond zijn, de bestrating, het groenonderhoud en de verlichting buiten de gebouwen en in
openbare ruimte aan.
Naast bovengenoemde meer dagelijkse werkzaamheden, zijn er ook grotere activiteiten en projecten
ontwikkeld en uitgevoerd. De projecten dragen bij aan de leefbaarheidskaders die eerder geformuleerd
zijn.
Daarnaast aandacht voor belangrijke thema’s die spelen in Rotterdam Zuid:
 Toename onveiligheid, schets per wijk/gebied wat er speelt. Veel maatregelen en inzet rond
veiligheid maar lastig om grip te krijgen.
 Woonruimteverdeling
Voorbeelden
Hieronder enkele voorbeelden van activiteiten en projecten die in 2015 speelden:
Leefbaarheidskader
Project
Behoud van vastgoedwaarde
 Voor behoud van de waarde van het vastgoed is allereerst
van belang dat de basis op orde is. Er zijn verschillende
namen voor (bij Vestia “zo is het prettig wonen”) maar
overal is er inzet op Schoon Heel en Veilig in
gemeenschappelijke ruimten van complexen en de directe
omgeving van complexen.
 Accent: er wordt ook steeds zakelijker ingezet: de kosten
voor vervuiling worden in rekening gebracht.
 Om goed te weten wat er speelt, contact met de bewoners
te hebben, ogen en oren in de wijk worden wijkbeheerders
of buurtconciërges ingezet.
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Door de terugtrekkende beweging vanuit de zorg en
overheid, neemt de druk op het wonen in de wijken toe. Er
zijn meer complexe en ernstige overlastsituaties waarmee
de woningcorporatie als eerste in aanraking komt en actie
onderneemt.
Door de komst van het wijkteam zitten woningcorporaties
(en politie) niet meer aan tafel in Rotterdam. De
woningcorporatie is vaak wel nodig bij het oplossen van
een case. Er is nu veel meer inspanning nodig om tot
contact, samenwerking, informatie uitwisseling en
oplossingen te komen.
Opgave: woningcorporaties zoeken naar meer gedeelde
verantwoordelijkheid bij ernstige situaties. Samenwerking
met wijkteam zou beter kunnen. Woningcorporaties hebben
niet altijd meer de contacten om tot oplossingen te komen.
Vooral de interactie met professionals (wie heeft welke
informatie en wie kan wat doen) wordt gemist. Als je elkaar
niet goed kent, alleen telefonisch contact hebt, stuit je al
snel op obstakel privacy (informatie uitwisseling).
In 2015 hebben we ruim 3.500 huisbezoeken gebracht
vanwege sociale meldingen. Het gaat dan om agressie,
vervuiling, geluidsoverlast, vandalisme, onjuist gebruik
algemene ruimte, maatschappelijke zorg. De meeste
sociale meldingen hebben betrekking op maatschappelijke
zorg en geluidsoverlast. Het aantal meldingen inzake
maatschappelijke zorg is toegenomen in de loop van 2015
en het aantal meldingen over geluidsoverlast afgenomen.
Huurschuld. Dit komt veel voor. Onderzocht wordt of het
wijkteam daar in de toekomst een meer pro actieve rol in
kan nemen.
We hebben in 2015 1.077 huisbezoeken gedaan om
huisuitzettingen vanwege huurschuld te voorkomen.
e
In de 2 helft van 2014 zijn afspraken gemaakt tussen
gemeenten en Vestia over het voorkomen van
woninginbraken. Dit speelde vooral in enkele wijken in
Rotterdam Zuid, maar ook in Den Haag. Hiervoor voerden
we in 2015 diverse projecten uit, waaraan ook de
gemeenten financieel hebben bijgedragen.
In Zuidwijk en de Afrikaanderwijk in Rotterdam-Zuid
ondersteunen wij bewonersinitiatieven als het gaat om het
aanbieden van activiteiten aan kinderen (schoonmaak,
lezen, spelen, tegengaan vandalisme).
Diverse ondersteuning aan inzet ondernemers en
bewoners bij het aantrekkelijker maken van winkelstrips,
door als vastgoedeigenaar te investeren in veiligheid door
camera’s en aanpak overlast hangjongeren.
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Inzet op projecten die scholing en werk
ten goede komen (alleen voor
Rotterdam Zuid)







Bemiddelen bij burenoverlast, bijdragen aan
ontmoetingsactiviteiten bewoners.
Het is steeds minder vanzelfsprekend dat Vestia alles
betaalt. Ook bewoners en andere organisaties leveren een
bijdrage financieel of in natura.
Samen met onder andere ‘de Wijkschool Rotterdam’ is in
het derde kwartaal gestart met het inrichten van de
etalages van leegstaande panden. In het vierde kwartaal
2014 zijn de eerste kunstroutes georganiseerd. Nieuwe
bezoekers trekken op deze manier naar de wijk. De eerste
acties waren succesvol en zijn in 2015 voortgezet.
De Wijkcoöperatie Afrikaanderwijk (bewoners en bedrijven
uit de Afrikaanderwijk) stelt als doel zoveel mogelijk werk
uit de wijk aan te nemen en zo werk voor bewoners te
genereren en geld in de wijk te houden. In 2015 is een
succesvolle pilot afgerond: schoonmaak van 280 Vestia
woningen. Het initiatief is een uniek sociaal experiment dat
ook landelijk veel aandacht krijgt. De schoonmaak brengt
geen extra kosten met zich mee. Ze zijn ondergebracht in
de servicekosten, net als andere schoonmaakkosten.
Groenaannemer van de vestiging aan de Hilledijk
onderschrijft de doelstellingen van Social Return on
Investment (SROI), evenals het bedrijf MAGIS 010 van de
gemeente Rotterdam (verantwoordelijk voor
schoonmaakwerkzaamheden en snoeiwerk). In 2015
hebben we de schoonmaakcontracten opnieuw aanbesteed
waarbij we de bedrijven verplichten 5% van hun mankracht
te laten bestaan uit mensen met een grote afstand tot de
arbeidsmarkt.

Nationaal Programma Rotterdam Zuid
Tot slot dragen we ook actief bij aan de doelen van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid op het
terrein van veiligheid.
 De toename van onveiligheid op Zuid is van invloed op de leefbaarheid in de wijken. In iedere wijk
wordt een ander accent gelegd. Er is jongerenoverlast en verborgen criminaliteit met een
onzichtbare economie. In de Afrikaanderwijk waren schietincidenten rond de horeca met
Albanezen. Er zijn veel maatregelen getroffen: preventief fouilleren, sluiting van cafés op last van
de burgemeester, vaste camera’s in de wijk. Maar er is moeilijk grip op te krijgen. Het aantal
hennepplantages neemt toe. De kosten van hennepplantages en het bijbehorende opknappen
van woningen, komt vooral voor rekening van de woningcorporatie. Daarnaast zien we ook
verharding in de woonwinkel: er zijn meer incidenten met agressieve klanten: schelden en
bedreiging.
 Samenwerken met politie en gemeente rond veiligheid gaat goed en is cruciaal. Rond ernstige
cases is informatie uitwisseling vaak lastig in verband met privacy. Zoals recent in de
Afrikaanderwijk met een verhuizing van de Putselaan naar de Tweebosstraat die de politie niet
wilde. Opgave waar we voor staan: informatie-uitwisseling kan en moet veel beter. Er zijn
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voorbeelden in Haaglanden, met convenant, waar partijen dat wel doen. Door vertrouwelijke
informatie (alleen rond cases) uit te wisselen en zo tot goede oplossingen te komen. Daarnaast is
de onveiligheid funest voor het imago van Zuid, de vernieuwing van wijken: het vasthouden en
aantrekken van sociale stijgers.
Verder draagt Vestia fysiek bij aan de leefbaarheid van Zuid. Genoemd kunnen worden: de oplevering
nieuwbouw Bloemfontein fase I (44 woningen in 2015) en de sloop van Bloemfontein fase II (180
woningen in 2015). De start van de renovatie van De African Inn, een voormalig verzorgingstehuis, dat
vervolgens in gebruik was als short stay, naar 56 sociale huurappartementen, heeft eind 2015
plaatsgevonden.
Vestia heeft in 2015 circa € 2,8 miljoen aan out of pocket uitgaven gedaan aan leefbaarheid. De
personeelslasten voor medewerkers sociaal beheer en wijkopzichters zijn hier niet in meegenomen.
Sponsoring
In 2015 heeft Vestia nauwelijks geld aan sponsoring uitgegeven. Het totaalbedrag is € 5.000. In 2014 was
dit € 25.000. Het gaat om het evenement Noord Sport in wijken waar Vestia veel bezit heeft
(Bergpolder/Liskwartier/Schiebroek) De activiteiten dragen bij aan het ontmoeten van huurders en het
activeren van kinderen van huurders. De activiteiten worden voor en door bewoners georganiseerd.
Vestia draagt als verhuurder beperkt bij om dit mogelijk te maken. In 2015 hebben we aangegeven dat we
het project in 2016 niet meer op deze manier kunnen ondersteunen. Vestia heeft geen relatie met
bovenstaande instelling waaraan de bijdrage is verleend.

6.6 Wonen & Zorg
Vestia heeft per ultimo 2015 een zorgportefeuille (exclusief aanleunwoningen) bestaande uit circa 3.900
eenheden. Inclusief aanleunwoningen komen we uit op circa 5.100 eenheden. De zorgportefeuille (excl.
aanleunwoningen) heeft een marktwaarde in verhuurde staat van € 303,7 miljoen en een huuropbrengst
van circa € 25 miljoen per jaar. Dit betekent dat deze zorgportefeuille respectievelijk 4,4% van de
marktwaarde en 5,0% van de totale huurinkomsten van Vestia beslaat.
De langetermijnstrategie van Vestia is gericht op het afstoten van het zorgvastgoed, zeker voor de
complexen buiten het kerngebied. Vanwege de huidige overliquiditeit is de strategie op korte termijn
gericht op doorexploiteren en het managen en vernieuwen van de huurcontracten of alternatieve
aanwendingen. De zorgvastgoedportefeuille heeft een hoog rendement maar ook een hoog risicoprofiel.
En daar lag ook weer in 2015, een forse uitdaging. In het kader van risicobeheersing is de portefeuille
Zorgvastgoed doorgelicht op aflopende expiratiedata. Met deze zorgpartijen is vroegtijdig contact
opgenomen om van hen de strategische visie op de transitie in de zorg (waaronder scheiden van Wonen
& Zorg) te vernemen.
Scheiden Wonen & Zorg
De financiële scheiding tussen Wonen en Zorg, in combinatie met het vervallen van de indicatie voor
lichte zorg, leidt ertoe dat zorginstellingen hun verdienmodel fundamenteel moeten herzien.
Zorginstellingen maken een terugtrekkende beweging als beheerder en verhuurder van zorgvastgoed,
omdat de vergoeding NHC (normatieve huisvestingscomponent) wordt afgebouwd. Hierdoor ontstaan de
grootste verhuurrisico’s in het deel verzorgingseenheden in de lichtere zorgcategorie, vaak gecombineerd
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met zogeheten aanleunwoningen. Samen met de zorginstellingen zijn in 2015 varianten onderzocht,
waarbij de zorginstelling kan inzetten op het vergroten van het aantal (intramurale) zorgplaatsen en het
leveren van ambulante zorg aan huis (extramuralisering). Vestia richt zich in deze varianten op het
beperken van waardeverlies ten opzichte van langdurige leegstand. Transformatievraagstukken zijn aan
de orde van de dag, waarbij vanaf de zomer van 2015 ook het vraagstuk tijdelijke huisvesting van
statushouders (Parnassiaterrein in Den Haag) wordt meegewogen.
In 2015 is bepaald dat het doorexploiteren van de Verzorgings- & Verpleeghuizen voor de korte termijn de
hoofdstrategie is. De eerder genomen verkoopbesluiten lopen door. Onderstaand kort de voornaamste
resultaten.




Olde Kinholt in Hoogeveen. Dit complex is verkocht en in het vierde kwartaal 2015 gepasseerd bij
de notaris, nadat de toestemming van het WSW en de Aw is ontvangen.
De renovatie van Om en Bij in Den Haag voor Parnassia en het Leger de Heils is afgerond.
De ombouw van Corel in Deventer tot zelfstandige appartementen voor jongeren is eveneens
opgeleverd.

Onderzoek CFV naar Woonzorgportefeuille
In het tweede kwartaal heeft het CFV een themaonderzoek gedaan naar de Woonzorgportefeuille. Vestia
was op basis van de omvang van het bezit Wonen en zorg geselecteerd voor dit onderzoek. Er hebben
gesprekken plaatsgevonden met het bestuur, een afvaardiging van de RvC en de meest betrokken
medewerkers. De conclusie van het CFV is dat het bestuur actief bezig is met het organiseren/beleggen
van de specifieke zorgportefeuille in de organisatie. Hierdoor is aandacht en kennis over zorg op het
niveau dat het CFV aantreft bij specifieke “zorgcorporaties”.
Bijzonder bedrijfsonroerend goed (inclusief bijzonder maatschappelijk onroerend goed)
De portefeuille bijzonder bedrijfsonroerend goed (inclusief maatschappelijk onroerend (BBOG) is goed in
beeld gebracht. Daarbij stond centraal een proactief portefeuillemanagement MOG-BOG met als
uitgangspunt: ’Verkoop, tenzij’ en met specifieke aandacht voor professioneel objectmanagement
(locaties), zodat de portefeuille een directe bijdrage levert aan de strategische doelen van de nieuwe
Vestia organisatie. Dit hebben wij vorm gegeven door het ontwikkelen van asset- en
portefeuillemanagement. De uitkomst hiervan, geplaatst binnen het kader van de strategische doelen van
Vestia, is bepalend voor te maken keuzes in de vastgoedportefeuille BOG. Op de objecten die (tijdelijk) in
portefeuille blijven, passen wij door professioneel, procesmatig en klantvraag gericht te werken goed
beheer toe, met als doel (netto) huuropbrengstoptimalisatie.
De geografische verdeling van de portefeuille is in 2014 in beeld gebracht. Bijna 50% van de portefeuille
bestond uit een viertal grootschalige locaties: BINK36 in Den Haag en Medimall, Goudsesingel en HAKApand in Rotterdam. Op de Medimall rustte een ‘aanwijzing’ om te komen tot spoedige dispositie. Voor het
HAKA, de BINK36 en de Goudsesingel dreigden er eveneens aanwijzingen die spoedig afgewend
(moesten) worden. Eind 2014 is de Medimall verkocht. In het eerste kwartaal 2015 zijn BINK 36 en
Goudsesingel verkocht. De voorbereidingen voor de verkoop van het HAKA-pand zijn gestart. De verkoop
is nog niet afgerond. Na deze verkopen is de huidige portefeuille BBOG ruim 76.000 M2. Een substantieel
deel van de huidige portefeuille betreft maatschappelijk onroerend goed dat een bijdrage levert aan het
sociaal-economisch klimaat van buurten en wijken waarin Vestia haar woningen heeft.
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7 Waarborgen van de financiële continuïteit
7.1 Algemeen
In 2015 heeft een evaluatie van het Verbeterplan plaatsgevonden op de pijlers verkopen, investeringen,
huurbeleid en efficiency. In 2014 en 2015 heeft Vestia, sneller dan in het Verbeterplan was opgenomen,
twee grote verkooptransacties gerealiseerd. Daarnaast zijn er ook diverse kleinere verkooptransacties
afgerond en zijn de woningen tegen een relatief goede prijs verkocht. Door de gerealiseerde verkopen
kan Vestia aan haar reguliere aflossingsverplichtingen tot en met 2021 voldoen.
De rente ontwikkelde zich in 2015 volgens een dalende trend en is nog lager dan in de verschillende
scenario’s in het Verbeterplan werd voorzien. Dit rentescenario maakt het (op significante schaal)
herstructureren van leningen vrijwel onbetaalbaar en zeer onwenselijk, omdat er volkshuisvestelijke
vermogens wegvloeien. Als Vestia door zou gaan met haar verkoopplannen, dreigt een situatie van
overliquiditeit op langere termijn. Bijstelling van de strategie was dus noodzakelijk.
Financiële continuïteit
Bij een lage rentestand is een lange adem nodig. Een doorkijk naar de lange termijn geeft aan dat Vestia
uiteindelijk een vastgoedportefeuille in stand moet kunnen houden die voldoende kasstromen genereert
en op het moment van contractuele aflossing of herfinanciering – pas in ongeveer 2050 treedt het moment
op dat veel van de langlopende leningen afgelost c.q. geherfinancierd moeten worden – voldoende
waarde heeft ten opzichte van de leningenportefeuille. Vestia kan investeringen langdurig uit eigen
middelen financieren (operationele kasstroom is ruim positief, aangevuld met beperkt verkopen).
Investeren in bestaand bezit leidt tot waardebehoud, (beperkt) investeren in nieuwbouw tot verjonging van
de portefeuille. In het saneringsproces is daarom de focus verlegd van duurzaam financieel herstel op alle
ratio’s in 2021 naar het realiseren van een duurzaam verdienmodel op de korte en lange termijn.
Eind 2015 is de herijking van de Meerjarenbegroting 2016-2025 door de nieuwe saneringsinstantie het
Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) goedgekeurd. De meerjaren cijfers in de paragrafen hierna
zijn op de goedgekeurde MJB gebaseerd en geüpdatet aan de realisatiecijfers 2015.
Doelmatigheid
De doelstellingen in het Verbeterplan op het gebied van efficiency zijn ongewijzigd. Met de ingerekende
besparingen lijkt vanaf 2016 te worden voldaan aan de doelstelling om qua bedrijfslasten tot de meest
efficiënte van onze referentiegroep behoren. Daarbij dient wel een voorbehoud te worden gemaakt voor
het nog onbekend zijn met eventuele bezuinigingsplannen van andere corporaties in onze
referentiegroep.
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7.2 Terugblik 2015
De analyse van het jaarresultaat 2015 ten opzichte van de begroting en ten opzichte van 2014 is als volgt:
(x € 1 miljoen)
Jaarresultaat
Correctie verkoopresultaat
Correctie overige waardeveranderingen
Correctie niet-gerealiseerde waardeveranderingen
Correctie mutatie derivaten
Correctie resultaat deelnemingen
Correctie ontvangen schikkingen
Operationeel jaarresultaat (KPI)

Realisatie
2015
488,5
-16,5
18,7
-346,5
-33,9
-1,8
-60,0
48,5

Begroting
2015
-142,0
-16,7
57,5
132,5
0,0
0,0
0,0
31,3

Realisatie
2014
72,5
-40,6
26,4
-197,2
201,5
0,9
0,0
63,5

Het jaarresultaat over 2015 bedraagt € 488,5 miljoen positief, waar € 142 miljoen negatief was begroot.
Dit resultaat wordt voor een groot deel bepaald door effecten van waardeveranderingen van ons vastgoed
en de embedded derivatenportefeuille. Het genormaliseerd resultaat, zonder deze specifieke posten
bedraagt € 48,5 miljoen positief, ruim € 17 miljoen hoger dan begroot. De belangrijkste oorzaken voor de
afwijking van dit resultaat ten opzichte van de begroting zijn:
Omschrijving
- De huuropbrengsten zijn lager dan begroot door huurderving als gevolg
van verkopen en hogere leegstand.
- De overige bedrijfsopbrengsten zijn hoger dan begroot.
- De lonen en slarissen inclusief sociale en pensioenlasten zijn lager dan
begroot.
- De lasten onderhoud zijn hoger dan begroot, doordat een deel van de
gerealiseerde renovaties niet is geactiveerd, maar als onderhoud is
verantwoord.
- Het renteresultaat is hoger dan begroot, veroorzaakt door minder
vervroegde aflossingen dan begroot en gunstige rentefixaties en
renteconversies van leningen.
- Saldo overige effecten
Totaal

Effect op resultaat
- € 3,4 miljoen
+ € 3,0 miljoen
+ € 7,5 miljoen

- € 4,6 miljoen

+ € 17,0 miljoen
- € 2,3 miljoen
€ 17,2 miljoen

Aedes benchmark
Vestia meet haar efficiency opgave aan de hand van de Aedes-benchmark. De relatieve positie van
Vestia over 2014 ten aanzien van de bedrijfslasten leidt tot een indeling in de C-categorie. Deze klassen
zijn ingedeeld door alle deelnemers in 3 gelijke groepen te verdelen (dus grote en kleine
woningcorporaties door elkaar). Het gemiddelde over 2014 van alle deelnemers aan de benchmark
bedraagt € 925 per gewogen VHE.
Wij hebben in ons Ondernemingsplan gesteld dat wij wat betreft bedrijfslasten tot de beste in onze klasse
willen gaan behoren Zover is het echter nog niet. De totale geschoonde kosten van Vestia komen uit op
€ 1.112 per gewogen VHE. Het gemiddelde over 2014 van de referentie corporaties – deelnemers aan de
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benchmark uit dezelfde grootteklasse als Vestia – bedraagt € 924 per gewogen VHE. In het gemiddelde
van € 1.112 per gewogen VHE zitten echter nog incidentele lasten welke in de systematiek van de
benchmark niet zijn gecorrigeerd (incidentele uitzendkrachten, beëindigingsregelingen, reorganisatie- en
juridische kosten). Indien puur het van incidentele kosten geschoonde gemiddelde ad € 963 per gewogen
VHE wordt beschouwd, zou dit over 2014 hebben geleid tot een indeling in de B-categorie. Het verschil
ten opzichte van het landelijk gemiddelde en de A-categorie geeft feitelijk een indicatie van de taakstelling
van Vestia voor de komende jaren. Het uiteindelijke doel van de efficiency, zoals opgenomen in het
Verbeterplan 2014-2021 en het daarvan afgeleide Ondernemingsplan, is een gerealiseerde besparing van
15% in 2018.

7.3 Vermogenspositie
De solvabiliteit geeft inzicht in de mate waarin Vestia aan de toekomstige verplichtingen kan voldoen. Het
percentage is afhankelijk van de gehanteerde waarderingsgrondslagen voor de jaarrekening. Alle in dit
hoofdstuk genoemde toekomstgerichte informatie bevat projecties van hetgeen momenteel onderhanden
is, waaraan geen enkele zekerheid ontleend kan worden, noch dat dit het karakter heeft van een
taakstellende begroting of budget.
Waardering vastgoedportefeuille
Vestia waardeert het vastgoed met ingang van boekjaar 2011 op marktwaarde. Ultimo 2015 bedraagt de
marktwaarde in verhuurde staat van het sociaal en commercieel vastgoed ca. € 6,84 miljard. Vanaf 2011
e
wordt ieder jaar 1/3 deel van de marktwaarde van de woningen door een taxateur gevalideerd en van
e
een aannemelijkheidsverklaring voorzien. Daarnaast wordt jaarlijks 1/3 deel van het BOG/MOG/ZOG
gewaardeerd door een taxateur (door middel van drive-by of taxatie). Het verloop van de marktwaarde,
gesplitst naar type bezit, is als volgt:
Verloop marktwaarde
Uitsplitsing naar type:
- BOG/MOG
- Woningen
- Onzelfstandige eenheden
- ZOG (zorgvastgoed)
- Herbergiers
- Thomashuizen
- Parkeerplaatsen
Totaal 31 december 2014
Waarvan:
- Sociaal Vastgoed (incl. MOG)
- Commercieel Vastgoed
Totaal 31 december 2014
Af i.v.m. verkoop:
- Individueel
- Complexgewijs/Overig
Totaal
Af i.v.m. sloop/overige:
- Sloop
- Overige
Totaal
Bij i.v.m. oplevering nieuwbouw/overig:
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Aantal

Bedrag
(x € 1.000)

1.957
71.227
4.404
3.167
341
783
6.392
88.271

301.169
6.146.001
116.905
172.310
47.922
90.337
66.873
6.941.517

76.963
11.308
88.271

6.088.565
852.952
6.941.517

-817
-9.368
-10.185

-82.950
-447.654
-530.604

-180
-186
-366

-1.045
-2.357
-3.402
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Verloop marktwaarde
-

Aantal

Nieuwbouw
Overige
Totaal

516
364
880

Waardemutatie (deels a.g.v. investering):
- BOG/MOG
- Woningen
- Onzelfstandige woningen
- ZOG (zorgvastgoed)
- Herbergiers
- Thomashuizen
- Parkeerplaatsen
Totaal
Uitsplitsing naar type:
- BOG/MOG
- Woningen
- Onzelfstandige eenheden
- ZOG (zorgvastgoed)
- Herbergiers
- Thomashuizen
- Parkeerplaatsen
Totaal 31 december 2015
Waarvan:
- Sociaal Vastgoed (incl. MOG)
- Commercieel Vastgoed
Totaal 31 december 2015

Bedrag
(x € 1.000)
36.720
6.835
43.555

-10.874
386.970
2.368
6.690
-355
47
2.192
387.038
1.242
67.096
399
2.801
348
800
5.914
78.600

258.183
6.195.219
16.141
165.779
47.567
90.384
64.830
6.838.104

67.680
10.920
78.600

5.998.269
839.835
6.838.104

De marktwaarde 2015 bedraagt € 6,8 miljard en is daarmee € 103 miljoen lager ten opzichte van 2014.
De daling van de marktwaarde wordt met name veroorzaakt door (complexmatige) verkopen (opgeofferde
marktwaarde € 530,9 miljoen). Per saldo heeft de verkoop van bestaand bezit een verkoopresultaat
opgeleverd van € 15,5 miljoen.
De in 2015 opgeleverde investeringen zorgen voor een toename van de marktwaarde met € 43,6 miljoen.
Voor de opgeleverde nieuwbouw (Lindebloesem in Delft, Hofmeesters in Rijswijk en Bloemfontein in
Rotterdam) is de marktwaarde ultimo 2015 opnieuw berekend. Ten opzichte van de berekende
marktwaarde ultimo 2014 (als onderdeel van de post activa in ontwikkeling) heeft een terugname van de
in het verleden geboekte onrendabele top op marktwaarde van € 0,8 miljoen.
Tegenover deze voorraadmutaties staat de per saldo positieve waardemutatie van de vastgoedportefeuille
(met name veroorzaakt door de waardestijging van de woningportefeuille) ad € 387 miljoen. De
waardemutatie is terug te vinden in de resultatenrekening onder de post niet-gerealiseerde
waardeverandering. De positieve ontwikkeling in de marktomstandigheden voor vastgoed hebben geleid
tot een waardestijging van het woningbezit. De invloed van de markt uit zich met name in een stijging van
de contracthuur, een positievere index voor de leegwaardeontwikkeling en een lagere risico-opslag in de
disconteringsvoet. De waardedaling van het BOG komt door het afnemen van de restant looptijd van de
huidige contracten. In de meeste gevallen is de ingeschatte markthuur lager dan de huidige contracthuur.
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Bedrijfswaarde
De toezichthouders Aw en WSW beoordelen de vermogenspositie van woningcorporaties op basis van de
bedrijfswaarde. De bedrijfswaarde is gebaseerd op de contante waarde van de verwachte toekomstige
kasstromen gedurende de verwachte exploitatietermijn. De aldus berekende waarde weerspiegelt de
mate waarin de gedane investering in de voorgenomen exploitatie voor eigen rekening en risico kan
worden terugverdiend.
De bedrijfswaarde van Vestia op basis van doorexploitatie van het vastgoed bedraagt ultimo 2015
€ 4,5 miljard (2014: € 4,7 miljard). De grondslag voor de bedrijfswaarde komt overeen met die van de dVi
zoals deze wordt gehanteerd door Corpodata (Aw en WSW). Hierin is de verhuurderheffing, conform de
geldende richtlijnen, gedurende de gehele looptijd van het bezit opgenomen. De contante waarde van de
over de gehele looptijd ingerekende verhuurderheffing bedraagt € 559 miljoen. Conform de afgesproken
uitgangspunten in het Verbeterplan is afwijkend van de geldende richtlijnen het eigen beleid voor een
periode van 6 jaar (t/m 2021) ingerekend. In de bedrijfswaardeberekening zijn we uitgegaan van de
aangepaste strategie bij een langdurige lage rente. De overige parameters zijn in lijn daarmee bijgesteld
en luiden als volgt:

Parameter
Prijsinflatie (%)
Looninflatie (%)
Bouwindex (%)
Onderhoudsindex (%)
Marktindex (%)
Korte rente (%)
Lange rente (%)

2016
1,00
1,50
1,50
1,50
2,50
0,50
1,50

2017
1,00
1,50
1,50
1,50
2,00
0,50
1,50

2018
1,00
1,50
1,50
1,50
1,50
0,50
1,50

2019
1,00
1,50
1,50
1,50
1,00
0,00
1,50

2020
1,00
1,50
1,50
1,50
1,00
0,00
1,50

2021
1,00
1,50
1,50
1,50
1,00
0,00
1,50

2022
e.v.
2,00
2,50
2,50
2,50
2,00
0,00
5,00

Hierdoor wijkt de bedrijfswaarde af van de bedrijfswaarde zoals berekend door de Aw. De Aw gaat in de
beoordeling voor de eerste vijf begrotingsjaren uit van een stijgingsfactor van de parameters voor inflatie,
beheerkosten en onderhoudskosten die voor alle corporaties gelijk is. Dit in tegenstelling tot het WSW die
voor de eerste vijf jaar de stijgingsfactoren van de corporatie volgt en die dus verschillend kan zijn.
De daling van de bedrijfswaarde ten opzichte van 2014 bedraagt € 203 miljoen. Deze daling wordt met
name veroorzaakt door het significante aantal verkopen in 2015. De gemiddelde bedrijfswaarde per
verhuureenheid is met 7,2% gestegen naar € 57.200 (2014: € 53.300). De stijging wordt met name
veroorzaakt door de lagere disconteringsvoet. Een nadere analyse van de overige uitgangspunten leidt tot
de volgende bijzonderheden:
 De gemiddelde maandhuur per 31 december 2015 is met 6% gestegen naar € 525 (2014: € 494), met
name als gevolg van verkoop van woningen met een in verhouding lage huur (Stadswonen),
harmonisatie en de reguliere huurverhoging.
 De effecten van renovaties zijn niet langer ingerekend voor de gehele beleidsperiode (2014: 7 jaar),
maar alleen de feitelijke verplichtingen voor het eerstkomende jaar zijn meegenomen.
 De door de Aw en WSW voorgeschreven parameters voor inflatie en onderhouds- en beheerkosten
bij de berekening van de bedrijfswaarde na de eigen-beleidsperiode (2022) zijn – ten positieve –
gewijzigd. Ook de disconteringsvoet voor de hele prognoseperiode van de bedrijfswaarde is – ten
positieve – gewijzigd. De Aw gebruikt die parameters in het kader van het financieel toezicht op
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woningcorporaties, onder meer bij de uniformering van de bedrijfswaarde tot het specifieke
waardebegrip volkshuisvestelijke exploitatiewaarde. De te hanteren waarden zijn:
1. 2% huurstijging vanaf begrotingsjaar 6 (was 2%);
2. 2,5% stijging van de overige variabele lasten (beheerkosten) en onderhoud vanaf
begrotingsjaar 6 (was 3%);
3. Een disconteringsvoet van 5% voor de hele prognoseperiode (was 5,25%).
Solvabiliteit
Het eigen vermogen op basis van de eigen waarderingsgrondslagen (marktwaarde) bedraagt circa
€ 1,6 miljard; dit is onvoldoende. Ook het eigen vermogen op basis van waarderingsgrondslag op
bedrijfswaarde voldoet niet aan de kredietwaardigheidseisen van WSW. Zoals al aangegeven zijn wij
overgegaan op de aangepaste strategie waarbij de focus ligt op een duurzaam verdienmodel. De
ontwikkeling van de solvabiliteit op marktwaarde en bedrijfswaarde uitgaande van genoemde
veronderstelling is als volgt:

De solvabiliteit, berekend op basis van marktwaarde van Vestia, verbetert komend jaar in verband met het
aflossen van leningen. De jaren erna daalt de solvabiliteit licht, met name door rekening te houden met de
jaarlijkse autonome ontwikkeling van de marktwaarde als gevolg van veroudering van het bezit (ingeschat
op -2%).
Op basis van de bedrijfswaarde (conform de afgesproken uitgangspunten in het Verbeterplan) is de
solvabiliteit gestegen van 0% in 2014 tot 4% in 2015. Bij de berekening van het eigen vermogen hebben
wij overigens de negatieve marktwaarde van de embedded derivaten tot het eigen vermogen gerekend.
Dit is in lijn met de keuzes die bij het opstellen van het Verbeterplan gemaakt zijn ten aanzien van het
disagio op de doorzakleningen. De minimum solvabiliteitseis op bedrijfswaarde van het WSW bedraagt
20%. De solvabiliteit op bedrijfswaarde (conform de uitgangspunten van het WSW) ligt op een lager
niveau. Bovenstaande grafiek toont dat niet binnen 5 jaar aan de solvabiliteitseis voldaan wordt.
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7.4 Treasury
Naar aanleiding van de invoering van de Richtlijn Verantwoord Beleggen is het Treasurystatuut in juni
2015 aangepast. Vanaf begin 2015 is de Treasurycommissie uitgebreid met de manager Finance &
Control en de coördinator Planning & Control. De Treasurycommissie rapporteert periodiek aan zowel
bestuur als commissarissen over ontwikkelingen binnen treasury en over de ontwikkeling van liquiditeit,
lening- en derivatenportefeuilles. De nadruk ligt op beheer, herstructurering en afbouw van de bestaande
leningenportefeuille. De uitdaging is om met de opbrengsten van het verkoopprogramma deze portefeuille
met zeer langlopende leningen op een goede manier af te bouwen. Dit is deels mogelijk door het naar
voren halen van eindaflossingen uit 2015-2018. Bij een lage rentestand zijn de verdere mogelijkheden
zeer beperkt. Bij een zeer lage rente is afkopen van langlopende vastrentende leningen tegen
marktwaarde erg duur: alle toekomstige rentebetalingen worden als het ware één op één naar voren
gehaald en drukken direct op het jaarresultaat.
De verkoopopbrengsten werden in 2015 in liquide vorm aangehouden op rekeningen courant, kortlopende
deposito’s en direct opvraagbare spaarrekeningen, allen passend binnen de beleidsregels met betrekking
tot beleggingen. Er waren geen andere beleggingen.
Loan to value
De loan to value (LTV) wordt bepaald op basis van de geconsolideerde balans op basis van de
bedrijfswaarde WSW van het vastgoed in exploitatie. Vreemd vermogen betreft alle kort en langlopende
schulden aan overheden, kredietinstellingen, groepsmaatschappijen en maatschappijen waarin wordt
deelgenomen.

De LTV is de tegenhanger van de solvabiliteit op bedrijfswaarde. In de grafiek is zichtbaar dat o.a. door
het aflossen van leningen, de LTV gunstiger wordt.
Dekkingsratio WSW
Bij de bepaling van de dekkingsratio wordt het schuldrestant van door WSW geborgde leningen afgezet
tegen de WOZ waarde van bij WSW ingezet onderpand (waarbij WOZ-waarde indien nodig herijkt wordt
naar de actuele peildatum).
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De dekkingsratio ontwikkelt zich positief als gevolg van de daadwerkelijk geplande eindaflossing van
leningen en voldoet na 2020 aan de norm van het WSW.

7.5 Liquiditeit(sontwikkeling)
De liquiditeitspositie is ruim voldoende: Vestia beschikt ultimo 2015 over circa € 690 miljoen liquide
middelen die de komende jaren gebruikt worden voor reguliere aflossingen van leningen en investeringen
om het bezit op waarde te houden. Vestia bewaakt de financieringsbehoefte die voortkomt uit de
operationele, investerings- en financieringskasstromen aan de hand van de liquiditeitsprognose.
Daarnaast bewaken we de rentedekkingsgraad.
Rentedekkingsgraad (ICR)
Het WSW hanteert de interest coverage ratio (ICR) om vast te stellen in hoeverre een corporatie in staat
is aan haar renteverplichtingen te voldoen. Voor financiers is de ICR, samen met de DSCR (zie hierna),
een belangrijke indicatie van een financieel gezonde exploitatie van huurwoningen. Dit geldt ook voor ons
in het streven naar het duurzaam verdienmodel.
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De ICR wordt berekend door de operationele kasstroom (vóór renteontvangsten en -uitgaven) te delen op
de bruto rente-uitgaven. De ICR ontwikkelt zich positief door efficiencymaatregelen en doordat de renteuitgaven in de toekomst afnemen als gevolg van aflossing van leningen.
Aflossingsruimte (DSCR)
In de nieuwe beoordelingsmethodiek beoordeelt WSW de operationele kasstroom niet meer aan de hand
van de 2% aflossingsfictie. In plaats daarvan berekent het WSW de aflossingsruimte binnen kasstromen
met behulp van de debt service coverage ratio (DSCR): een kengetal dat aangeeft of er voldoende
operationele kasstromen worden gegenereerd voor rente en aflossing. Hoe hoger de DSCR, des te
gunstiger. De DSCR behoort minimaal 1,0 te bedragen.
Bij de bepaling van de DSCR wordt uitgegaan van een minimaal onderhoud bij exploitatie tot einde
levensduur van € 700 per VHE (aantal VHE per laatste balansdatum). De kasstroom uit operationele
activiteiten wordt tevens gecorrigeerd voor uitgaven verband houdend met productie t.b.v. het eigen
bedrijf. De theoretische jaarlijkse aflossing wordt bepaald door het vreemd vermogen (te weten alle korten langlopende schulden aan overheden, kredietinstellingen, groepsmaatschappijen en maatschappijen
waarin wordt deelgenomen) te delen door de (theoretische) restant looptijd van de vastgoedportefeuille.

De DSCR ontwikkelt zich positief als gevolg van de daadwerkelijk geplande eindaflossing van leningen en
groeit toe naar de norm van het WSW.

7.6 Fiscale positie
De aangiften vennootschapsbelasting 2008 en 2009 zijn ingediend met een in totaal negatief fiscaal
resultaat van € 73,2 miljoen. De Belastingdienst is dit gevolgd en heeft over deze jaren definitieve
aanslagen opgelegd. De aangiften vennootschapsbelasting 2010 tot en met 2014 zijn in voorbereiding.
In dit verband vindt met betrekking tot de aangifte vennootschapsbelasting 2010 overleg plaats met de
Belastingdienst over de vaststelling van de fiscale openingsbalans van SGBB. SGBB was tot aan de fusie
in 2010 vrijgesteld van vennootschapsbelasting.
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In 2012 zijn vrijwel alle resterende derivaten afgekocht. Over de fiscale verwerking van deze last in de
aangifte vennootschapsbelasting 2012 en de daaropvolgende jaren vindt eveneens overleg plaats met de
belastingdienst.
In het kader van de beoordeling van de fiscale positie over het jaar 2015 wordt voor de bepaling van het
potentieel te verrekenen fiscale verlies uit de jaren 2008 tot en met 2014 uitgegaan van de bedragen die
voortvloeien uit de over die jaren opgestelde aangiften en ten behoeve van de jaarrekening opgestelde
fiscale posities, behoudens nadere aanscherpingen die afzonderlijk in beeld zijn gebracht.
Vestia heeft als gevolg van deze berekening en gezien de onzekerheden die er op dit moment nog zijn in
de jaarrekening 2015 geen acute en/ of latente belastinglast of -bate opgenomen.
Ten aanzien van de omzetbelasting (BTW) zijn alle aangiften tot en met 2015 ingediend, echter lopen er
nog bezwaarprocedures, waardoor de positie nog niet definitief is.

7.7 Risicoparagraaf
Medio 2014 is een inventarisatie gemaakt van de belangrijkste risico’s op strategisch niveau. In het Vestia
jaarplan 2015 was de volgende key performance indicator opgenomen “Vestia heeft in 2015 de
belangrijkste risico’s op tactisch niveau en de beheersmaatregelen in beeld en heeft een plan van aanpak
voor beheersing van de risico’s.” In 2015 zijn tactische risicoanalysesessies bij de vier directies uitgevoerd
en deze hebben geleid tot een inventarisatie van risico’s inclusief beheersmaatregelen op tactisch niveau.
Naast de risicoanalyses op strategisch en tactisch niveau hebben er ook risicoanalyses op operationeel
niveau plaatsgevonden en wel op de volgende processen: reparatieonderhoud, verhuurmutatie, in-en-uitexploitatie, huurverhoging, woningtoewijzing en inkoop. Doel is de inventarisatie, analyse en prioritering
van de grootste tactische en operationele risico’s die het behalen van de doelstellingen bedreigen en
hiervoor aanvullende beheersmaatregelen benoemen en implementeren. Aanvullend doel is het verhogen
van risicobewustzijn binnen Vestia. Een belangrijk thema binnen de analyses is de beheersing van fraude
en integriteit.
De belangrijkste risico’s in het kader van de financiële continuïteit, waar Vestia rekening mee moet
houden in de uitvoering van haar strategie, zijn de ontwikkelingen van met name de rente op de
kapitaalmarkt, wet- en regelgeving en op het gebied van Wonen & Zorg.
Kapitaalmarkt
Het kunnen herstructureren van de leningenportefeuille, eventueel door vervroegd aflossen van leningen,
is afhankelijk van de ontwikkeling van de rente. Zolang de rente op het huidige niveau blijft of verder daalt,
is herstructureren maar zeer beperkt mogelijk. Als de rente stijgt ten opzichte van het huidige niveau,
wordt de marktwaarde van de leningenportefeuille minder negatief en wordt herstructureren goedkoper.
De ontwikkelingen op de kapitaalmarkt worden derhalve strikt gemonitord (zie ook paragraaf 7.4).
Nieuwe wet en regelgeving
Sinds 1 juli 2015 is de herziene Woningwet van kracht en het Besluit Toegelaten Instellingen
Volkshuisvesting 2015 (BTIV 2015). Woningcorporaties moeten terugkeren naar hun kerntaak: het
bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen aan mensen met een laag inkomen of aan
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mensen die om andere redenen moeilijk passende huisvesting kunnen vinden. De herziene Woningwet
heeft vergaande consequenties voor woningcorporaties en zeker ook voor Vestia als saneringscorporatie.
De belangrijkste risico’s die dit met zich meebrengt zijn: er zal een administratieve of juridische scheiding
tussen DAEB en niet-DAEB bezit moeten komen, de beperking van het primaire werkgebied heeft een
impact op Vestia als corporatie met bezit in heel Nederland en het passend toewijzen kan forse
consequenties hebben voor de haalbaarheid van ons huurbeleid. Alle keuzes die gemaakt worden
hebben een impact op de uitgangspunten gedefinieerd in het Verbeterplan. In 2015 is dit nader uitgewerkt
in de pilot scheiding DAEB/niet-DAEB van de Aw. In 2016 zullen deze ervaringen bij de indiening van het
concept scheidingsvoorstel worden meegenomen.
Vestia volgt sinds 2013 een huurbeleid van “100% tenzij”, waarbij we gemiddeld moeten uitkomen op 94%
van de maximaal redelijke huurprijs. Daarnaast gebruiken wij bij jaarlijkse huurverhoging de ruimte in het
wettelijk huurbeleid, inclusief de inkomensafhankelijke huurverhoging. Dit huurbeleid staat met de
invoering van de Doorstroomwet onder druk. In de Doorstroomwet is het door Aedes en de Woonbond
gesloten Sociaal huurakkoord overgenomen. Dit betekent dat met ingang van 2017 de stijging van de
huursom is beperkt tot maximaal 1% boven inflatie. Dit heeft tot gevolg dat Vestia minder huurinkomsten
kan genereren dan in het Verbeterplan was voorzien wat de verdiencapaciteit beperkt.
Tot slot bestaat het risico dat de verhuurderheffing na 2017 verder toe zal nemen. Er gaat in 2016 een
evaluatie plaats vinden, maar als deze onverhoopt leidt tot verdere toename, dan gaat de
verhuurderheffing te fors drukken op het operationele bedrijfsresultaat, wat weer een aanslag is op het
duurzaam verdienmodel.
Wonen & Zorg
Het zorgvastgoed maakt een significant onderdeel uit van de vastgoedportefeuille van Vestia. De
langetermijnstrategie is deze af te stoten, op wellicht een enkel complex in het kerngebied na, welke
aanpalend is aan de sociale huurvoorraad. Dit betekent dat voor de ‘korte en middellange termijn’ het
ZOG-vastgoed merendeels doorgeëxploiteerd wordt. De ontwikkelingen op het gebied van Wonen en
Zorg zijn talrijk: veranderingen in wetgeving en scheiding wonen en zorg. Met name aan de zijde van
zorginstellingen die op grote schaal vastgoed afnemen zien we veranderingen, die op hun beurt invloed
kunnen hebben op de marktwaarde van het zorgvastgoed. De risico’s hierop zijn reeds in 2014
gedetailleerd in beeld gebracht. Het aantal complexen met een hoog risicoprofiel (bijvoorbeeld door
mogelijke huuropzeggingen en een slechte (markt)technische staat) is in beeld en er zijn
tegenmaatregelen genomen. Daarmee is echter niet uit te sluiten dat de waardering van het ZOG-deel
aan veranderingen onderhevig is, anders dan op basis van reguliere marktwaarde veranderingen.
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8 Verbindingen
In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de juridische structuur van de verbindingen van Vestia,
inclusief een overzicht per verbinding. Wij beogen een vereenvoudiging van de verbindingenstructuur.
Kennis en Energie B.V. is op 23 januari 2015 aan Stichting Woonstad verkocht. De levering van de
aandelen heeft op 30 april 2015 plaatsgevonden. Op 23 april 2015 is CV Cité ontbonden.
NV Stadsvastgoed is in 2015 vereffend. Ontwikkelcombinatie Leijenburg BV wordt in 2016 vereffend.
Vestia OHW B.V. en haar deelneming Aardwarmte Den Haag VOF verkeren sinds 2013 in staat
van faillissement. Er is in 2014 door de curator onderzocht of een doorstart van de aardwarmteinstallatie
door een derde partij mogelijk is, tot op heden zonder resultaat
Vestia heeft in een aantal entiteiten een 100% belang. Deze groepsmaatschappijen werden naast
aandelenkapitaal gefinancierd door kortlopende leningen in de vorm van een rekening-courant. Naar
aanleiding van artikel 21a in de Herzieningswet Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting per 1 juli 2015,
waarin staat dat corporaties na die datum hun leningen aan groepsmaatschappijen en
dochtermaatschappijen niet mogen uitbreiden, is voor alle deelnemingen nagegaan wat de gevolgen zijn.
Daar waar de leningen een zware wissel trekken op de exploitatie, zijn deze met toestemming van CFV
omgezet in eigen vermogen (agio). Het betreft hier de entiteiten Hofbogen B.V., Vestia Monumenten B.V.
en SGBB Projectontwikkeling B.V.
Vestia is eind 2015 met tal van woningen betrokken in VvE’s. Het financieel belang van Vestia behelst
voornamelijk het aandeel in de onderhoudsvoorzieningen. Wij zijn lid van diverse organisaties op het
gebied van het wonen. Genoemd worden: Vereniging Sociale Verhuurders Haaglanden, Maaskoepel,
Stichting Woonmarkt Rijnstreek, Platform 31, de Vereniging Deltametropool en Vernieuwde Stad en
Aedes.

Jaarverslag 2015 Stichting Vestia

56

9 Ondernemingsraad
In 2015 heeft de OR van Vestia een aantal omvangrijke dossiers behandeld. Het adviesdossier over de
transitie is door de OR als het belangrijkst ervaren. Een transitie immers met grote gevolgen voor de
medewerkers. Er is door OR en het bestuur intensief overlegd. Eind april is in plaats van een klassiek
advies, een document tot stand gekomen waarin de afspraken, die de OR en het bestuur samen maakten,
zijn weergegeven. De OR heeft zich gebogen over de nieuwe huisvesting van het hoofdkantoor. Ook het
voornemen om in het nieuwe hoofdkantoor aspecten van het zogenoemde Nieuwe Werken in te voeren
heeft tot een advies geleid. Hieruit voort kwam een instemmingsverzoek betreffende arbeidstijden en
thuiswerkmogelijkheden.
Naast zijn reguliere werk heeft de OR in 2015 tussentijdse verkiezingen georganiseerd. Om verschillende
redenen is in de loop van het jaar een aantal vacatures ontstaan. Zo is de voorzitter van de OR naar
aanleiding van de verkoop van Vestia Stadswonen aan Woonstad Rotterdam vertrokken naar deze
collega corporatie. Na de tussentijdse verkiezingen blijft nog een viertal zetels onbezet. De OR heeft in
zijn interne organisatie een aantal efficiencymaatregelen getroffen waarmee de krappere bezetting (deels)
kan worden opgevangen.
In 2015 sprak het dagelijks bestuur van de OR gewoontegetrouw op regelmatige basis met de
commissaris die op voordracht van de OR in de RvC van Vestia zit. Eén keer spraken de voltallige RvC
en de voltallige OR elkaar.
Bestuur, manager HR en het dagelijks bestuur van de OR hebben om de paar weken een informeel
gesprek met elkaar gehad over actualiteiten. Het bestuur en OR hadden negen keer een
overlegvergadering conform de wet op de ondernemingsraden. Daarnaast zijn er op specifieke
dossieronderwerpen informele gesprekken en formele overleggen geweest. De OR heeft in 2015
zesentwintig maal een onderling overleg gehad. Het dagelijks bestuur van de OR neemt deel aan het
Platform ondernemingsraden van woningcorporaties dat in 2015 twee maal bij elkaar is gekomen.
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10 Organisatie
Het ondernemingsplan leidt tot een grote opgave voor de organisatie. De opgave zal bovendien
gerealiseerd worden door minder mensen. Allereerst was erin 2015 de opgave om een teruggang met
circa 50 tijdelijk ingevulde fte te realiseren. Deze opgave was nog een gevolg van de reorganisatie van
2013. Vervolgens moet er drie jaar lang, voor het eerst per 1 januari 2016, een besparing van 5% worden
gerealiseerd. Parallel daaraan moet de organisatie krimpen vanwege verkopen. Al met al is dit een forse
opgave. Om dit te kunnen realiseren wordt geïnvesteerd in goed werkgeverschap, professionaliteit en
organisatieontwikkeling. Ook is er aandacht voor de nieuwe prioriteiten zoals waardesturing en
risicomanagement.

10.1 Organogram
In onderstaand organigram is de vigerende organisatiestructuur weergegeven.

10.2 Het bestuur
De heer Schakenbos en mevrouw De Mooij zijn de bestuurders van Vestia. Zij zijn per 1 juli 2013 voor vier
jaar aangesteld, na werving gebaseerd op een transparante, openbare selectieprocedure op basis van
vooraf vastgestelde functieprofielen. Tezamen vormen zij een collegiaal bestuur. Beide bestuurders
hebben de nodige ervaring in de corporatiesector respectievelijk als bestuurder en financieel directeur. De
arbeidsvoorwaarden zijn conform de Wet Normering Topinkomens.
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De bestuurders hebben de volgende taakverdeling:
A.J.M. Schakenbos Wonen
Voorzitter
Onderhoud en Ontwikkeling
Strategisch Beleid en Communicatie
Bestuursondersteuning
W.F. de Mooij
Bedrijfsvoering en Control
Lid
Vastgoed
Interne Beheersing
Personeel en Organisatie
De bestuurders hebben in 2015 de volgende educatie uren/ punten behaald:
A.J.M. Schakenbos 2
W.F. de Mooij

22

De specificatie van de nevenfuncties van de bestuurders luidt als volgt:
A.J.M. Schakenbos Voorzitter RvT Stichting Kunsthal Rotterdam
Lid RvT Equipe Zorgbedrijven
W.F. de Mooij
Lid RvT Rotterdam Topsport
Lid RvT Albeda College in Rotterdam
Lid bestuur Vrienden van de telefonische hulpdiensten

10.3 De directieraad
Op 1 oktober 2015 is de directieraad geïntroduceerd. De reden hiervoor was dat Vestia het
besluitvormingsproces verder wilde professionaliseren, waardoor betere invulling gegeven kan worden
aan de besturingsprincipes van Vestia:
- Één Vestia met een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het behalen van Vestia-brede
resultaten;
- Integrale aansturing vanuit de directieraad;
- Uitgaan van gezamenlijke belangen, over de grenzen van de directies heen kijken naar het
organisatie belang;
- Samenwerking vanuit vertrouwen en wederzijdse afstemming.
In de directieraad zitten de twee bestuurders en de vier directeuren. De manager van de stafafdeling
SB&C is vaste adviseur van de directieraad. De manager van de stafafdeling Bestuursondersteuning is de
secretaris. De andere twee managers van de stafafdelingen Interne Beheersing en HR zijn agendalid. Zij
nemen niet structureel deel aan de vergadering, op onderwerp kunnen zij deelnemen. In de directieraad
vindt de bestuurlijke besluitvorming plaats. De directieraad vergadert eens in de twee weken.

10.4 Transitie
In 2015 zijn de voorbereidingen gestart van de transitie: de verdere afslanking van Vestia als gevolg van
de omvangrijke verkopen en de efficiencydoelstellingen uit het Verbeterplan. Bij het laatste gaat het om
een taakstelling van 5% formatiereductie per jaar gedurende de jaren 2016, 2017 en 2018. De
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transitieplannen zijn in het eerste kwartaal 2015 afgerond en voor advies voorgelegd aan de OR. De OR
heeft op 9 april 2015 een positief advies onder voorwaarden uitgebracht. De transitieplannen beslaan de
periode tot 1 januari 2018. In 2017 maken we de balans op voor de periode vanaf 1 januari 2018. Onder
de vlag van het programma WATT (Werken aan Toekomst en Talent) is hard gewerkt aan het creëren van
de voorwaarden om de efficiencyslag mogelijk te maken, door procesoptimalisaties en het verbeteren van
de geautomatiseerde ondersteuning. In overleg met de OR is gedurende het jaar beoordeeld of er
voldoende voortgang was om de inkrimping van de organisatie verantwoord te laten plaatsvinden. In
enkele gevallen is besloten de inkrimping op een later moment te laten plaatsvinden.
De onderhandelingen met de vakbonden hebben in maart 2015 geleid tot goedkeuring van het Sociaal
plan door beide partijen. De formele ondertekening heeft op 29 april 2015 plaatsgevonden. De
medewerkers hebben in diverse sessies uitleg ontvangen over het Sociaal plan. In het tweede kwartaal
2015 is het plaatsingstraject afgerond. In het derde kwartaal is een start gemaakt met het mobiliteitstraject
met externe begeleiding. In juli zijn twee voorlichtingsbijeenkomsten gehouden voor alle medewerkers die
boventallig worden in 2016 en 2017. Medewerkers hebben vooraf de keuze gehad of ze wilden
deelnemen aan het mobiliteitstraject. In totaal 26 medewerkers hebben gekozen voor een
mobiliteitstraject. Bij 9 medewerkers is ontslag op grond van boventalligheid per 1 januari 2016
gerealiseerd. Voor 12 andere boventallige medewerkers staat een uitdiensttredingsdatum vast in het
eerste kwartaal 2016 en voor 2 boventallige medewerkers is een uitdiensttredingsdatum nog niet bekend
(i.v.m. ontslagbescherming wegens ziekte).
Bij de verkoop van bezit aan Woonstad is bij de overgang van medewerkers met de spelregels gewerkt
zoals opgenomen in het addendum bij het Sociaal Plan juli 2012. De overgang is gerealiseerd per 1 mei
2015. In totaal zijn 38 medewerkers / 35 fte overgegaan naar Woonstad Rotterdam.

10.5 Mens en organisatie
Het programma organisatie ontwikkeling is gericht op versterking van het leiderschap en de
samenwerking binnen Vestia en het betrekken van de medewerkers bij het realiseren van onze doelen.
Begin 2015 is een intervisietraject opgezet voor leidinggevenden. Aan het eind van het jaar heeft de
voorbereiding plaatsgevonden van teamsessies voor alle medewerkers. Het doel is om medewerkers met
elkaar kennis te laten maken in de nieuw gevormde teams en met elkaar het jaarplan en de resultaten die
het komend jaar behaald zullen worden, te bespreken. Ook worden de medewerkers betrokken bij de
vormgeving van de identiteit en kernwaarden van Vestia. De teamsessies vinden plaats in het eerste
kwartaal van 2016.
In 2015 is het concept Slim werken ontwikkeld en is een start gemaakt met de voorbereiding van de
invoering van Slim werken. Doel hiervan is medewerkers in staat te stellen privé en werk beter te kunnen
combineren en de samenwerking, efficiency en doelmatigheid in de organisatie te bevorderen. Er zijn in
overleg met de OR regelingen opgezet voor arbeidstijden en thuiswerken en voor parkeren. Bij de
verhuizing naar de Watermanweg te Rotterdam (eind 2015) is voor deze locatie het principe van Slim
Werken geïntroduceerd. Medewerkers zijn tijdens bijeenkomsten geïnformeerd over deze onderwerpen
en over het nieuwe gebouw en de inrichting.
Vestia heeft het arbobeleid opgesteld in samenwerking met de een commissie van de OR. In 2014/2015 is
de RI&E uitgevoerd en getoetst. Aan de hand van de uitkomsten van de RI&E is het plan van aanpak
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digitaal opgemaakt, ingevoerd in de branche RI&E-manager voor Woningcorporaties. De uitkomst van de
Ri&E is vertaald in het Arbobeleidsplan 2016-2018 en het Arbo jaarplan 2016.

10.6 P&O kengetallen
P&O kengetallen

Norm

Realisatie 2015

Realisatie 2014

Ziekteverzuim

4,5%

4,94%

5,33%

Het ziekteverzuim in 2014 is 4,94% en daarmee lager dan in 2014 (5,33%) maar wel boven de norm. Dit
wordt onder meer veroorzaakt door een aantal langdurig ernstige zieken.
P&O kengetallen

Formatie in fte

Bezetting in fte

Formatie en bezetting in fte ultimo 2014

952

852

Formatie en bezetting in fte ultimo 2015

841

712

De formatie is per 1 januari 2015 teruggebracht met 75 fte waarvan 30 fte door de verkoop aan Patrizia. In
de loop van 2015 is de formatie nog eens gedaald met 36 fte waarvan 35 fte door de verkoop aan
Woonstad. De formatieruimte kwam daarmee eind 2015 op 841 fte (verdeeld over 796 fte vaste en 45 fte
tijdelijke formatie). De totale bezetting ultimo 2015 was 712 fte’s (hiervan waren 692 fte in vaste dienst, 20
fte in tijdelijke dienst). Daarnaast was ultimo 2015 nog 57 fte extern ingehuurd.

10.7 Ongewenste omgangsvormen, klokkenluidersprocedure en
bedrijfsmaatschappelijk werk
Ook in 2015 is de rol van vertrouwenspersoon ingevuld door Winston & Partners. Naast de meldingen van
ongewenste omgangsvormen vervult de vertrouwenspersoon tevens een rol in de
klokkenluidersprocedure. In 2015 zijn in totaal 10 meldingen gedaan van ongewenste omgangsvormen. Er
zijn geen meldingen gedaan die betrekking hadden op klokkenluiden. Bedrijfsmaatschappelijk werk is in
2015 in 18 trajecten ingezet, daarvan zijn er 9 in 2015 afgerond. De 7 trajecten die in 2014 zijn gestart zijn
eveneens in 2015 afgerond.
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11 Governancecode
In 2015 heeft Aedes samen met VTW een nieuwe Governancecode Woningcorporaties 2015 opgesteld.
Deze governancecode geeft richting aan de wijze waarop bestuur en raad van commissarissen
functioneren en de wijze waarop verantwoording wordt afgelegd over resultaten. De governancecode
geeft richtlijnen voor goed, verantwoord en transparant bestuur en toezicht. De vernieuwde code is mede
opgesteld vanuit het besef dat de kwaliteit en de transparantie van bestuur en toezicht aan hogere
normen moeten voldoen. Zo speelden maatschappelijke en politieke ontwikkelingen mee bij de herziening
van de code, bijvoorbeeld de parlementaire enquête, de nieuwe Woningwet, en alle discussies
daaromheen. In de vernieuwde code is er meer aandacht voor cultuur en gedrag, passend bij
transparante en integere organisaties. Het belang van (toekomstige) bewoners en andere direct
belanghebbenden blijft daarbij voorop staan. De gemeente en de huurdersorganisaties krijgen een
uitdrukkelijker positie in de nieuwe code.
De besturen van Aedes en de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) legden op
basis van de bevindingen van de commissie Herziening governancecode een voorstel voor actualisering
van de code aan hun leden voor en zij stemden vóór de nieuwe code. De vorige code uit 2011 is hiermee
in zijn geheel vervallen. De vernieuwde code kent vijf principes. De principes vullen elkaar aan en moeten
in samenhang worden bezien. Principes:
1. Leden van bestuur en RvC hanteren waarden en normen die passen bij de maatschappelijke
opdracht
2. Bestuur en RvC zijn aanspreekbaar en leggen actief verantwoording af
3. Bestuur en RvC zijn geschikt voor hun taak
4. Bestuur en RvC gaan in dialoog met belanghebbende partijen
5. Bestuur en RvC beheersen de risico’s verbonden aan hun activiteiten
De vernieuwde code is niet vrijblijvend; het is verplicht de code te volgen voor leden van Aedes en de
VTW en dus ook voor Vestia en zijn RvC. Corporaties hebben tot 1 januari 2016 de tijd om de wijzigingen
in te voeren. De vijf principes van de vernieuwde governancecode zijn uitgewerkt in (in totaal) zestig
bepalingen. De code kent twee typen bepalingen: ‘pas toe’ en ‘pas toe of leg uit’. In lijn met nieuwe
wetgeving en om de kwaliteit en transparantie van handelen van bestuur en RvC te bevorderen is
afwijking met ‘leg uit’ op een aantal bepalingen niet mogelijk, hiervoor geldt uitsluitend ‘pas toe’. Dit is bij
de betreffende bepalingen in de code weergegeven. Voor de overige bepalingen geldt dat corporaties
daarvan af kunnen wijken als dit volgens de betreffende corporatie tot een beter resultaat leidt. Hierbij
dient echter nog steeds in de geest van het principe gehandeld te worden en moet de corporatie op
inzichtelijke wijze onderbouwen en actief verantwoorden (‘leg uit’) waarom zij hiervan afwijkt. Indien zij op
deze wijze gemotiveerd afwijkt, volgt zij dus ook de code. In 2015 hebben wij verschillende acties uitgezet
om de governancecode te implementeren, zoals bespreken governancecode en impact hiervan in RvC en
organisatie, uitzetten voorbereidende werkzaamheden voor aanpassing statuten en reglementen. Zie ook
het Verslag van de raad van commissarissen.
De governancestructuur van Vestia is vastgelegd in het Governance handboek. In dit handboek zijn alle
thema’s op het gebied van governance beschreven, zoals reglementen RvC en bestuur, ethische codes
en het treasurystatuut. In 2015 hebben geen transacties plaatsgevonden waarbij sprake is van
belangenverstrengeling van bestuur of leden van de RvC.
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12 Werkzaam in het belang van de volkshuisvesting
Het bestuur en de RvC zijn van mening dat in 2015 op het volkshuisvestelijk vlak goede prestaties zijn
verricht. Alle middelen zijn besteed in het belang van de volkshuisvesting.
Rotterdam, 28 april 2016
Raad van bestuur

Raad van commissarissen

A.J.M Schakenbos
Voorzitter bestuur

C.H. Teschmacher
Voorzitter RvC

W.F. de Mooij
Bestuurder

J. Van der Vlist

M.P.M. Cooijmans

E.P. Bartlema

A.E. De Groot

W. Van der Toorn Vrijthoff
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Bijlage 1. Verbindingen
Vestia kent een aantal verbindingen. Denk hierbij aan groepsmaatschappijen, dochterondernemingen,
deelnemingen in andere rechtspersonen en overige verbindingen waarbij sprake is van bestuurlijke en/of
financiële banden met rechtspersonen.

Deze bijlage biedt inzicht in de werkzaamheden en financiële situatie van verbindingen. Naast vermelde
verbindingen participeert Vestia in 223 VvE’s.
De informatie bij h en i heeft betrekking op Stichting Vestia. Indien de jaarrekening over 2015 van de
betreffende verbinding nog niet gereed is, wordt het jaartal van de laatst vastgestelde jaarrekening
vermeld. Bedragen zijn in € 1.000.
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1. Groepsmaatschappijen
Vestia Holding BV
a. Naam/rechtsvorm
b. Vestigingsplaats
c. Oprichtingsdatum
d. Duur overeenkomst
e. Doelstelling

f.
g.

Aandeelhouder
Ingebracht kapitaal aandeelhouder
totaal
h. Schuldverhoudingen met
aandeelhouder
i.
Verstrekte garanties aandeelhouder
j.
Eigen vermogen verbinding
k. Omzet verbinding
l.
Resultaat verbinding
m. Werkzaamheden en overige informatie

Vestia Monumenten BV
a. Naam/rechtsvorm
b. Vestigingsplaats
c. Oprichtingsdatum
d. Duur overeenkomst
e. Doelstelling

f.
g.

Aandeelhouder
Ingebracht kapitaal en agio
aandeelhouder totaal
h. Schuldverhoudingen met
aandeelhouder
i.
Verstrekte garanties aandeelhouder
j.
Eigen vermogen verbinding
k. Omzet verbinding
l.
Resultaat verbinding
m. Werkzaamheden en overige informatie
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Vestia Holding BV / Besloten Vennootschap
Rotterdam
20-12-2007
Onbeperkt
Het verkrijgen, vervreemden, huren, verhuren,
exploiteren, renoveren, ontwikkelen en beheren van
registergoederen.
Stichting Vestia 100%
€ 18
n.v.t.
n.v.t.
€ 3.282
n.v.t.
€ -2.950 (zijnde resultaat Vestia Monumenten BV)
De vennootschap is voor 100% eigenaar van Vestia
Monumenten BV.

Vestia Monumenten BV / Besloten Vennootschap
Rotterdam
20-12-2007
Onbeperkt
Het in stand houden en exploiteren van
registergoederen die worden aangemerkt als
monument in de zin van de Monumentenwet 1988.
Vestia Holding 100%
€ 18 en € 34.345
€ -6.062 (r/c te betalen aan Vestia)
n.v.t.
€ 3.266
€ 673
€ -2.950
De vennootschap exploiteert het Hakapand, de
Boerderij Nooitgedacht, een Herbergier en een
Thomashuis.

65

Vestia OHW BV
a. Naam/rechtsvorm
b. Vestigingsplaats
c. Oprichtingsdatum
d. Duur overeenkomst
e.

Doelstelling

f.
g.

Aandeelhouder
Ingebracht kapitaal aandeelhouder
totaal
h. Schuldverhoudingen met
aandeelhouder
i.
Verstrekte garanties aandeelhouder
j.
Eigen vermogen verbinding
k. Omzet verbinding
l.
Resultaat verbinding
m. Werkzaamheden en overige informatie

Aardwarmte Den Haag VOF
a. Naam/rechtsvorm
b.
c.
d.

Vestigingsplaats
Oprichtingsdatum
Duur overeenkomst

e.

Doelstelling

f.

Vennoten

g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.

Ingebracht kapitaal participanten totaal
Schuldverhoudingen met participanten
Verstrekte garanties participanten
Eigen vermogen verbinding
Omzet verbinding
Resultaat verbinding
Werkzaamheden en overige informatie
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Vestia OHW BV / Besloten Vennootschap
Rotterdam
20-12-2007
Onbeperkt, per 27-08-2013 is de vennootschap failliet
verklaard.
Verhuur van onroerend goed niet zijnde woonruimte.
Het verkrijgen, vervreemden, huren, verhuren,
exploiteren, renoveren, ontwikkelen en beheer van
registergoederen.
Stichting Vestia is voor 100% aandeelhouder.
€ 18
€ -3.314 (r/c te betalen aan Vestia)
n.v.t.
€ -3.314
n.v.t.
€0
De vennootschap is voor 16,67% deelnemer in
Aardwarmte Den Haag VOF. Per 27 augustus 2013
verkeert de vennootschap in staat van faillissement.

Aardwarmte Den Haag VOF / Vennootschap onder
Firma
Den Haag
17-09-2008
Onbeperkt, vennootschap is per 27-08-2013 failliet
verklaard.
De aanleg en de exploitatie van een geothermie bron
met distributienetwerk en andere daaraan
gerelateerde voorzieningen, waarmee aardwarmte
wordt benut ten behoeve van warmtevoorziening aan
woningen en andere afnemers in en rond de
gemeente Den Haag.
Stichting Vestia OHW BV 16,67%, E.ON Benelux
Geothermie BV 16,67%, Eneco Geothermie BV
16,67%, Haag Wonen Energie BV 16,67%, Energiek
BV 16,66%, Haagse Hitte BV 16,66%.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Na 2012 zijn geen jaarrekeningen meer verschenen
i.v.m. faillissement. Bij Stichting Vestia is de
deelneming afgewaardeerd.
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Verantwoord Wonen BV
a. Naam/rechtsvorm
b. Vestigingsplaats
c. Oprichtingsdatum
d. Duur overeenkomst
e. Doelstelling
f.
g.

Aandeelhouder
Ingebracht kapitaal en agio
aandeelhouder
h. Schuldverhoudingen met
aandeelhouder
i.
Verstrekte garanties aandeelhouder
j.
Eigen vermogen verbinding
k. Omzet verbinding
l.
Resultaat verbinding
m. Werkzaamheden en overige informatie

Stichting Gebouwenstichting
a. Naam/rechtsvorm
b. Vestigingsplaats
c. Oprichtingsdatum
d. Duur overeenkomst
e. Doelstelling
f.
Participant
g. Ingebracht kapitaal participant totaal
h. Schuldverhoudingen met participant
i.
j.
k.
l.
m.

Verstrekte garanties participant
Eigen vermogen verbinding
Omzet verbinding
Resultaat verbinding
Werkzaamheden en overige informatie
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Verantwoord Wonen BV / Besloten vennootschap
Nieuwerkerk a.d. IJssel
18-05-1992
Onbeperkt
Het ontwikkelen en beheren van onroerend goed en
het exploiteren van duurzame energievoorzieningen.
Stichting Vestia is voor 100% aandeelhouder.
€ 18 en € 52.000
€ - 38.582 (r/c te betalen aan stichting Vestia)
n.v.t.
€ 18.115
€ 4.077
€ 8.297

Gebouwenstichting / Stichting
Rotterdam
07-07-1994
Onbeperkt
Verhuur van onroerend goed niet zijnde woonruimte.
Stichting Vestia
n.v.t.
€ -21 (r/c te betalen aan Vestia)
€ -2.655 (lening verstrekt door Vestia)
n.v.t.
€3
€ 159
€ -1
De stichting is economisch eigenaar van het pand
aan de Tiendweg 4 te Naaldwijk en verhuurt het aan
Stichting Vestia.
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BV Kleiwarenfabrieken “Guillaume de
Leeuw”
a. Naam/rechtsvorm
b.
c.
d.
e.

Vestigingsplaats
Oprichtingsdatum
Duur overeenkomst
Doelstelling

f.
g.

Aandeelhouder
Ingebracht kapitaal aandeelhouder
totaal
h. Schuldverhoudingen met
aandeelhouder
i.
Verstrekte garanties aandeelhouder
j.
Eigen vermogen verbinding
k. Omzet verbinding
l.
Resultaat verbinding
m. Werkzaamheden en overige informatie

Steenfabriek Boudewijn BV
a. Naam/rechtsvorm
b. Vestigingsplaats
c. Oprichtingsdatum
d. Duur overeenkomst
e. Doelstelling
f.
g.

Aandeelhouder
Ingebracht kapitaal aandeelhouder
totaal
h. Schuldverhoudingen met
aandeelhouder
i.
Verstrekte garanties aandeelhouder
j.
Eigen vermogen verbinding
k. Omzet verbinding
l.
Resultaat verbinding
m. Werkzaamheden en overige informatie
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BV Kleiwarenfabrieken “Guillaume de Leeuw” /
Besloten Vennootschap
Halsteren
23-09-1949
Onbeperkt
Winning van zand, grind en klei. Verkopen van zand
uit afgravingsconcessie op de in eigendom zijnde
terreinen.
Stichting Vestia is voor 100% aandeelhouder.
€ 54
€ -60 (r/c te betalen aan Vestia)
n.v.t.
€ 2.032
€0
€ -979

Steenfabriek Boudewijn BV / Besloten Vennootschap
Rotterdam
13-08-1962
Onbeperkt
Vervaardigen van keramische producten voor de
bouw.
Stichting Vestia is voor 100% aandeelhouder.
€ 204
€ -11 (r/c te betalen aan Vestia)
n.v.t.
€ -786
€3
€ 45

68

SGBB Projectontwikkeling BV
a. Naam/rechtsvorm
b.
c.
d.
e.

Vestigingsplaats
Oprichtingsdatum
Duur overeenkomst
Doelstelling

f.
g.

Aandeelhouder
Ingebracht kapitaal en agio
aandeelhouder totaal
h. Schuldverhoudingen met
aandeelhouder
i.
Verstrekte garanties aandeelhouder
j.
Eigen vermogen verbinding
k. Omzet verbinding
l.
Resultaat verbinding
m. Werkzaamheden en overige informatie
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SGBB Projectontwikkeling BV / Besloten
vennootschap
Hoofddorp
21-12-2000
Onbeperkt
Het (doen) ontwikkelen, het (doen) uitvoeren en
aannemen van bouwwerken en infrastructurele
werken, waaronder begrepen projectontwikkeling in
de vastgoedsector.
Stichting Vestia is voor 100% aandeelhouder.
€ 18 + € 1.000
€ -3.370 (r/c te betalen aan Vestia)
n.v.t.
€ 1.530
€ 279
€ 81
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2. Deelnemingen
Hofbogen BV
a. Naam/rechtsvorm
b. Vestigingsplaats
c. Oprichtingsdatum
d. Duur overeenkomst
e. Doelstelling

f.
g.

Aandeelhouders
Ingebracht kapitaal en agio
aandeelhouders totaal
h. Schuldverhoudingen met
aandeelhouder
i.
Verstrekte garanties aandeelhouder
j.
Eigen vermogen verbinding
k. Omzet verbinding
l.
Resultaat verbinding
m. Werkzaamheden en overige informatie

Stadsherstel Historisch Rotterdam NV
a. Naam/rechtsvorm
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.

Vestigingsplaats
Oprichtingsdatum
Duur overeenkomst
Doelstelling
Aandeelhouders
Ingebracht kapitaal aandeelhouders
totaal
Schuldverhoudingen met
aandeelhouder
Verstrekte garanties aandeelhouder
Eigen vermogen verbinding
Omzet verbinding
Resultaat verbinding
Werkzaamheden en overige informatie
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Hofbogen BV / Besloten Vennootschap
Rotterdam
22-12-2005
Onbeperkt
Het beleggen van vermogen, hoofdzakelijk bestaande
uit het beleggen van vermogen in onroerende zaken,
die zijn ingeschreven in een of meer van de ingevolge
de Monumentenwet 1988 vastgestelde registers van
beschermde monumenten teneinde deze in stand te
houden.
Stichting Vestia 50%, Stichting Havensteder 50%
€ 3.618 (2013) + € 3.000
€ -1.529 (verstrekte leningen door Vestia) en € 11 (r/c
te betalen aan Vestia)
n.v.t.
€ -2.000 (2014)
€ 694 (2014)
€ 2.632 (2014)
Laatste jaarrekening is van 2014.

Stadsherstel Historisch Rotterdam NV / Naamloze
Vennootschap
Rotterdam
09-10-1980
Onbeperkt
Exploitatie van (gerestaureerd) onroerende goed.
Stichting Vestia 0,67% en vele andere instellingen.
€ 12.577 ( 2014)
n.v.t.
n.v.t.
€ 14.056 (2014)
€ 1.555 (2014)
€ 243 (2014)
Laatste jaarrekening is van 2014.
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Stadsherstel Den Haag en Omgeving NV
a. Naam/rechtsvorm
b.
c.
d.
e.

Vestigingsplaats
Oprichtingsdatum
Duur overeenkomst
Doelstelling

f.
g.

Aandeelhouders
Ingebracht kapitaal aandeelhouders
totaal
Schuldverhoudingen met
aandeelhouder
Verstrekte garanties aandeelhouder
Eigen vermogen verbinding
Omzet verbinding
Resultaat verbinding
Werkzaamheden en overige informatie

h.
i.
j.
k.
l.
m.

Ontwikkelingscombinatie Leyenburg BV
a. Naam/rechtsvorm
b.
c.
d.

Vestigingsplaats
Oprichtingsdatum
Duur overeenkomst

e.

Doelstelling

f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.

Participanten
Ingebracht kapitaal participanten totaal
Schuldverhoudingen met participant
Verstrekte garanties participant
Eigen vermogen verbinding
Omzet verbinding
Resultaat verbinding
Werkzaamheden en overige informatie
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Stadsherstel Den Haag en Omgeving NV / Naamloze
Vennootschap
Rotterdam
19-01-1977
Onbeperkt
Het verwerven, restaureren, rehabiliteren,
reconstrueren, beheren en vervreemden van
monumenten in Den Haag en omgeving.
Stichting Vestia 1,00% en vele andere instellingen.
€ 15.895
n.v.t.
n.v.t.
€ 17.699 (2014)
€ 2.123 (2014)
€ 650 (2014)
Laatste jaarrekening is van 2014.

Ontwikkelingscombinatie Leyenburg BV / Besloten
Vennootschap
Den Haag
29-03-2004
Op 18 november 2014 is een ontbindingsbesluit
genomen. Vereffening vindt plaats in 2016.
Het verrichten van activiteiten in het kader van
projectontwikkeling.
Stichting Vestia 50%, Heijmans Vastgoed BV 50%.
€ 18 (2013)
€ 169 (r/c te vorderen van Vestia, 2015)
€ -116 (2014)
€ 0 (2014)
€ -16 (2014)
Laatste jaarrekening is van 2014.
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VOF Combinatie Pompenburg
a. Naam/rechtsvorm
b.
c.
d.
e.

Vestigingsplaats
Oprichtingsdatum
Duur overeenkomst
Doelstelling

f.

Participanten

g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.

Ingebracht kapitaal participanten totaal
Schuldverhoudingen met participanten
Verstrekte garanties participanten
Eigen vermogen verbinding
Omzet verbinding
Resultaat verbinding
Werkzaamheden en overige informatie

VOM Delft BV
a. Naam/rechtsvorm
b. Vestigingsplaats
c. Oprichtingsdatum
d. Duur overeenkomst
e. Doelstelling

f.
g.
h.

Participanten
Ingebracht kapitaal participanten totaal
Schuldverhoudingen met participant

i.

Verstrekte garanties participant

j.
k.
l.
m.

Eigen vermogen verbinding
Omzet verbinding
Resultaat verbinding
Werkzaamheden en overige informatie
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VOF Combinatie Pompenburg / Vennootschap onder
Firma
Rotterdam
10-07-2012
Onbeperkt
Beheer en planvorming vastgoed in plangebied
Pompenburg Rotterdam.
Stichting Vestia 18,54%, Stichting Havensteder
18,54% en Ontwikkelings- en Bouwcombinatie
Hofplein CV 62,92%.
€ 745 (2014)
n.v.t.
n.v.t.
€ 577 (2014)
€ 12 (2014)
€ -4 (2014)
Laatste jaarrekening is van 2014.

VOM Delft BV / Besloten Vennootschap
Delft
15-06-2006
Onbeperkt
Het verkrijgen, vervreemden, huren, verhuren,
exploiteren, renoveren en beheren van
registergoederen in brede zin, maar in het bijzonder
in het historische gedeelte van de binnenstad van
Delft.
Gemeente Delft 50% en Stichting Vestia 50%.
€ 18
€ 53 (lening verstrekt door Vestia) en € 30 (r/c te
betalen aan Vestia)
Vestia staat tot 1 juli 2017 garant voor het gehele
exploitatieresultaat over de periode 2007-2017.
€ 18
€ 217
€ 91
Laatste jaarrekening is van 2014
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WOM Den Haag Zuid-West BV
a. Naam/rechtsvorm
b.
c.
d.
e.

Vestigingsplaats
Oprichtingsdatum
Duur overeenkomst
Doelstelling

f.
g.

Participanten
Ingebracht kapitaal participanten en
agio
Schuldverhoudingen met participant
Verstrekte garanties participant
Eigen vermogen verbinding
Omzet verbinding
Resultaat verbinding
Werkzaamheden en overige informatie

h.
i.
j.
k.
l.
m.
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WOM Den Haag Zuid-West BV / Besloten
Vennootschap
Den Haag
09-04-2014
10 jaar
het bevorderen van stedelijke herstructurering en de
uitvoering van het herstructureringsplan in het gebied
Den Haag Zuidwest in de gemeente Den Haag.
Gemeente Den Haag 42% en Stichting Vestia 58%.
€ 0,1 en € 118.999,9
n.v.t.
€ 117.536
€ 4.891
€ -175
Zeggenschapsverhouding: Gemeente Den Haag 50%
en Stichting Vestia 50%
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3. Overige verbindingen
Stichting Woonwagenlocaties ‘sGravenhage
a. Naam/rechtsvorm
b.
c.
d.
e.

Vestigingsplaats
Oprichtingsdatum
Duur overeenkomst
Doelstelling

f.

Participanten

g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.

Ingebracht kapitaal participanten totaal
Schuldverhoudingen met participant
Verstrekte garanties participant
Eigen vermogen verbinding
Omzet verbinding
Resultaat verbinding
Werkzaamheden en overige informatie

Stichting Woonwagenzaken Zoetermeer
a. Naam/rechtsvorm
b. Vestigingsplaats
c. Oprichtingsdatum
d. Duur overeenkomst
e. Doelstelling
f.

Participanten

g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.

Ingebracht kapitaal participanten totaal
Schuldverhoudingen met participant
Verstrekte garanties participant
Eigen vermogen verbinding
Omzet verbinding
Resultaat verbinding
Werkzaamheden en overige informatie
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Stichting Woonwagenlocaties ’s-Gravenhage /
Stichting
Den Haag
15-02-1999
Onbeperkt
Het verhuren, beheren, en exploiteren van
woonwagen- standplaatsen.
Stichting Vestia 22,2%, Stichting Haag Wonen
33,3%en Stichting Staedion 44,5%.
n.v.t.
€ 37 (r/c te vorderen van Vestia)
n.v.t.
n.v.t.
€ 245
€ -219
Laatste jaarrekening is van 2015 (concept).

Stichting Woonwagenzaken Zoetermeer / Stichting
Zoetermeer
19-06-2000
Onbeperkt
Het verhuren, beheren, en exploiteren van
woonwagens en standplaatsen.
Stichting Vestia 28,57%, Stichting Vidomes 42,86 %
en RK Woningstichting “De Goede Woning” 28,57%.
n.v.t.
€ -35 (lening verstrekt door Vestia, 2013)
n.v.t.
n.v.t.
€ 85 (2013)
€ -36 (2013)
Laatste jaarrekening is van 2013.
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Vereniging Corporatie Energie Beheer
a. Naam/rechtsvorm
b. Vestigingsplaats
c. Oprichtingsdatum
d. Duur overeenkomst
e. Doelstelling

f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.

Participanten
Ingebracht kapitaal participanten totaal
Schuldverhoudingen met participant
Verstrekte garanties participant
Eigen vermogen verbinding
Omzet verbinding
Resultaat verbinding
Werkzaamheden en overige informatie
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Corporatie Energie Beheer/ Vereniging
Den Haag
07-03-2014
Onbeperkt
Het beheren, opschonen en ontwikkelen van
energiesystemen van en voor de leden. Het
adviseren van leden op het gebied van
energiesystemen. Het behartigen van de belangen
van leden op het gebied van energiesystemen.
Stichting Vestia en 3 andere corporaties.
n.v.t.
€ -129 (lening verstrekt door Vestia)
n.v.t.
€ -121
€ 233
€ -121
Laatste jaarrekening is van 2014
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