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Kerngegevens
Ontwikkelingen bezit in exploitatie (in aantallen)
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41
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41.368
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39.600

37.878

37.589

37.706

37.077

1.948

1.011

1.191

1.191

1.128
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14

15

12

3.293

2.822

2.577

2.456

2.363

44.847

41.716

41.371

41.368

40.580

2012

2011

Aantal DAEB				

40.117

37.728

Aantal Niet -DAEB				

Wooneenheden
Woonwagens en standplaatsen
Bedrijfsruimte en parkeren & overig
Totaal

Verhouding DAEB/niet-DAEB

4.730

3.988

Totaal				44.847

41.716

% DAEB

90,4%

89,5%

Verhuur
2012

2011

2010

2009

2008

Huurachterstand in % van huren en vergoedingen

1,40%

1,50%

1,40%

1,00%

1,10%

Huurderving in % van huren en vergoedingen

1,40%

1,40%

3,40%*

1,70%

0.90%

Gemiddelde netto huurprijs
% van de maximale huurprijs
Verhuureenheden in beheer (Far West)
Mutatiegraad woningen op jaarbasis
Aantal mutaties (verhuringen woningen )
Aantal woningontruimingen
Te ontvangen netto huur ( x € 1.000)

444

434

422

407

397

69%

68%**

77%

76%

78%

0

3.816

3.606

4.001

3.927

5,40%

6,50%

6,90%

5,40%

6,20%

2.102

2.500

2.575

2.242

2.512

183

202

167

193

197

232.208

206.924

207.359

197.463

186.646

* Het huurdervingspercentage van 2010 is inclusief de huurderving van Frankemaheerd in 2010. In 2011 is geen
huurderving opgenomen voor Frankemaheerd en is een voorziening getroffen.
** Het percentage van de maximale huurprijs is onder andere gedaald, doordat de maximale huurprijs is gestegen. Dit laatste komt doordat er schaarstepunten aan het woningwaarderingsstelsel (WWS) zijn toegevoegd.

Onderhoudslasten (bedragen x €1.000)
2012

2011

2010

2009

2008

15.907

14.119

12.470

12.145

11.980

8.156

12.788

6.589

8.860

4.696

24.063

26.907

19.059

21.005

16.676

5.917

4.789

3.646

3.473

2.237

Planmatig onderhoud

17.743

15.729

18.444

23.328

21.885

Totaal onderhoud

47.723

47.425

41.149

47.806

40.798

Klachtenonderhoud
Mutatieonderhoud
Totaal dagelijks onderhoud
Bijdrage VvE’s
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Kerngegevens
Organisatie (aantallen)
2012

2011

457,3

472,22

28,7

26,6

Totaal

486,0

498,8

Inleen

45,8

35,2

531,8

534

7,00%

7,00%

Medewerkers vast
Medewerkers tijdelijk

Totaal fte
Ziekteverzuim

Balans en resultaten (in duizenden euro’s)
31-12-2012

31-12-2011

Balans		
Vaste activa
Vlottende activa
Totaal

4.127.996

4.163.629

76.571

110.524

4.204.567

4.274.153

		
Eigen vermogen
Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden
Totaal

2.409.079

2.558.735

31.081

30.551

1.668.302

1.570.168

96.105

114.699

4.204.567

4.274.153

		

Resultaat		
Bedrijfsopbrengsten

285.992

268.596

Bedrijfslasten

188.923

223.455

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedbeleggingen

-166.524

-103.501

Bedrijfsresultaat

-69.455

-58.360

Saldo Financiële baten en lasten

-73.349

-66.246

Belastingen

-5.166

-7.895

Aandeel in resultaat van deelnemingen

-1.686

35.184

-149.656

-97.317

31-12-2012

31-12-2011

Totaalresultaat

Diverse kengetallen
Financiële continuïteit 		
Solvabiliteit op basis van marktwaarde

57,30%

59,87%

Rendement op eigen vermogen

-6,21%

-3.80%

Gemiddelde rentelast leningen o/g

4,32%

4,55%

Loan to value

41,3%

40,9%

Interest coverage ratio

1,57

1,13

Cash flow indicator

1,64

2,01

53.718

61.337

Eigen vermogen per verhuureenheid in exploitatie (in euro’s)
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1 Rochdale geeft thuis
1.1 Raad van Bestuur
Na de bestuurlijke crisis van 2008 en vanwege het veranderde economische tij hebben we ons voorgenomen terug te keren naar onze basis. Rochdale wil een sterke en gezonde corporatie zijn die doet
waarvoor zij bedoeld is: mensen met een laag inkomen huisvesten in woningen van goede kwaliteit en
bijdragen aan leefbare wijken.
Deze opdracht hebben we in de afgelopen jaren steeds verder aangescherpt. In het koersdocument
staat precies wat onze kerndoelstellingen zijn en hoe we die willen bereiken. We hebben in de afgelopen drie jaar veel opgezet en ondernomen om die doelstellingen te halen. Vooral in 2012 zijn de
resultaten hiervan zichtbaar geworden: de dienstverlening aan onze bewoners, woningzoekenden en
kopers is verbeterd, de kwaliteit van onze woningen heeft weer alle aandacht en we hebben een flinke
slag gemaakt om efficiënter te werken. Het is niet eenvoudig geweest, maar we hebben de weg naar
boven weer gevonden zowel beleidsmatig, organisatorisch als financieel.

Trend: ingrijpen in de corporatiesector
Voor Rochdale heeft de afgelopen periode in het teken van herstel gestaan. Vrijwel in dezelfde periode
is het klimaat waarin wij opereren drastisch gewijzigd. Voorheen waardeerden de samenleving en de
politiek het werk van de corporaties en was de positie van corporaties vanzelfsprekend en onomstreden. Inmiddels is het imago van onze sector in rap tempo verslechterd.
Dit imago hebben we voor een deel aan onszelf te wijten: onze sector kent een reeks van incidenten.
Denk aan te veel nadruk op commerciële activiteiten die de laatste jaren tot grote verliezen hebben
geleid en hoge beloningen van bestuurders. Deze incidenten versterkten de politiek-economische
trend die al langer liep. Die trend is: de corporatiesector is te groot, te duur en beweegt zich te veel op
commercieel terrein. Op al deze punten grijpt men nu in.
Dat ingrijpen is voor een deel al gebeurd: de woningtoewijzing is beperkt tot de mensen met een laag
inkomen. Daarnaast is nieuw beleid in de maak, bijvoorbeeld in de vorm van de Herzieningswet. Ook
de huidige maatregelen in het woonakkoord zijn een vertaling van deze trend.
Het is niet waarschijnlijk dat de trend onder andere politieke verhoudingen zal veranderen. Daarom
moet Rochdale zich instellen op de nieuwe verhoudingen. Het beste antwoord is volgens ons:
• volle aandacht voor onze kerntaken;
• scherpe bedrijfsvoering en verantwoord financieel beheer;
• zorgen dat onze integriteit boven alle twijfel verheven is.
Alleen dan zal Rochdale langzaam weer het aanzien en de waardering krijgen die wij nodig hebben
om ons werk goed te kunnen doen. Wij hebben het voordeel dat wij al stappen in die richting hebben
gezet. Dat neemt niet weg dat wij opnieuw ingrijpende en dus ook pijnlijke maatregelen moeten nemen
om ons voortbestaan veilig te stellen.

Onze koers: bezuinigingen en de organisatie verkleinen
De uitwerking van het woonakkoord betekent dat de verhuurdersheffing voor Rochdale zal oplopen
tot een bedrag van ongeveer € 30 miljoen in 2017. Hiertegenover staat weliswaar een ruimer huur-
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beleid, maar de realisering hiervan is niet op voorhand zeker omdat dit mede afhankelijk is van de
ontwikkeling van de marktomstandigheden. Daarnaast krijgen wij de komende jaren te maken met
een saneringsheffing. Voor 2013 staat het bedrag voor Rochdale al vast: € 8 miljoen. Daarna loopt dit
af tot uiteindelijk € 2 miljoen in 2017. Hierdoor ontstaat in de komende jaren een fors financieel gat. In
het ergste geval wordt dat zelfs structureel.
Daarnaast speelt nog het financiële toezicht van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) en het
Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) dat borg staat voor de aangetrokken leningen. Zij hebben
hun toezichthoudende respectievelijk controlerende rol aangescherpt. Dit betekent dat wij aanvullende maatregelen moeten treffen om aan de eisen voor financiering te kunnen voldoen. Wij doen dit
door opnieuw de investeringsportefeuille terug te brengen, de formatie te verkleinen, op onderhoud
te bezuinigen en het huurbeleid aan te scherpen. De optelsom van deze ingrijpende maatregelen
voorziet erin dat de financiële continuïteit van onze organisatie binnen de termijn van de vastgestelde
meerjarenbegroting 2013-2017 gewaarborgd is.
Onze koers hoeven wij niet te veranderen. Die hebben wij in de afgelopen jaren al verlegd naar onze
kerntaken scherp uitvoeren en ons daartoe beperken. Maar die koers realiseren is een ander verhaal.
Het vraagt tijd om ingesleten patronen los te laten, zowel in de opvattingen van medewerkers als in
werkwijzen. We moeten bijvoorbeeld zakelijker werken, beleid aanpassen en ontwikkelen, procedures
efficiënter inrichten en systemen implementeren. In 2012 hebben we hier hard aan gewerkt. De resultaten worden inmiddels zichtbaar, al is dat soms met horten en stoten.

Prioriteiten in 2012
Rochdale had voor 2012 de volgende prioriteiten gesteld:
• de dienstverlening aan onze bewoners en woningzoekenden verbeteren;
• de kwaliteit van onze woningen verbeteren;
• onze inkomsten verhogen;
• de efficiëntie en slagkracht van de organisatie opvoeren.
De dienstverlening aan onze bewoners en woningzoekenden verbeteren
In 2011 heeft Rochdale haar visie op de eigen dienstverlening geformuleerd. Wij redeneren vanuit
onze huurders en willen daarom zo toegankelijk en bereikbaar mogelijk zijn en zo min mogelijk
schijven en loketten hebben. Vanuit de klant geredeneerd is er één loket. Dat is in beginsel het Klant
contactcentrum (KCC), waar de bewoner met al zijn vragen en klachten terecht kan. Het KCC kan in
de toekomst 80 procent van de vragen afhandelen. Waar verder aandacht nodig is, zullen de verschillende afdelingen samenwerken via zogenoemde wijktafels. Daarin brengen medewerkers van woonservice, onderhoud en sociaal beheer hun kennis samen. Zo kunnen wij de onderlinge afstemming in
de dienstverlening optimaal laten verlopen en waarborgen. Als kwaliteitskeurmerk voor onze omgang
met de huurders willen wij het KWH-huurlabel behalen. KWH staat voor Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector.
2012 is in dit opzicht vooral een jaar van voorbereiding en bewustwording geweest. Via werkgroepen van medewerkers hebben wij de inrichting van de afdeling Wonen voorbereid. Die inrichting is
afgestemd op een goede en adequate dienstverlening. Wij hebben een klantvolg- en kennissysteem
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aangeschaft dat ons helpt om vragen en klachten van huurders snel en goed op te volgen. Ook biedt
het de klant de mogelijkheid de planning te beïnvloeden.
Op 1 maart 2013 is de nieuwe afdeling Wonen gestart. Op die dag hebben we ook het klantvolg- en
kennissysteem in gebruik genomen.
De kwaliteit van onze woningen verbeteren
Rochdale had zich voorgenomen in 2012 het klachten- en mutatieonderhoud om te buigen naar planmatig onderhoud. Dat is minder goed geslaagd dan we wilden. In de eerste helft van het jaar werd de
begroting van het klachten- en mutatieonderhoud ruim overschreden. Via een aanscherping is deze
trend in het tweede halfjaar weliswaar tot staan gebracht, maar er resteerden onvoldoende middelen om
het geplande planmatig onderhoud volledig volgens de begroting uit te voeren. Dat is een gemiste kans.
We zijn de oorzaken hiervan nagegaan en hebben vastgesteld dat wij in de uitvoering niet voldoende efficiënt en zakelijk zijn. Er zijn en worden inmiddels maatregelen getroffen om hierin verbetering te brengen.
Onze inkomsten verhogen
Voorheen kende Rochdale via een doelgroepenbeleid allerlei uitzonderingen op de regel om de huren
te maximeren. Dit beleid hebben wij in 2012 aangescherpt. Bij vrijkomende woningen hebben wij de
huur verhoogd naar 100 procent van wat maximaal redelijk is.
We doen dit alleen niet als door die verhoging de groep meerpersoonshuishoudens met een inkomen
beneden € 29.000,- te lang op een woning moet wachten of betaalproblemen krijgt. Vaak gaat het hier
om alleenstaande ouders. Voor deze groep zijn soms te weinig betaalbare woningen beschikbaar.
Wij houden de huren voor deze minst draagkrachtige groep op de aftoppingsgrens zodat zij volledig
gebruik kunnen maken van de huurtoeslag.
Alle andere uitzonderingen op basis van doelgroep alleen zijn hiermee van de baan. Medewerkers
vonden het soms lastig het oude huurbeleid los te laten omdat zij het als minder sociaal ervoeren.
Maar we hebben niet alleen de sociale huren gemaximeerd. Ook zullen we maximaal van 25% van
onze vrijkomende woningen liberaliseren. 80 procent daarvan houden wij op een huur beneden € 900,per maand. Op deze manier zorgen we er voor dat er woningen beschikbaar komen voor huurders met
middeninkomens die vroeger in de sociale sector terecht konden.
De inkomsten van Rochdale nemen ook toe doordat we huurderving beperken en huurachterstanden
terugdringen. Voor beide hebben wij in 2012 organisatorische en procedurele maatregelen genomen.
Ondertussen blijft het een lastige opgave om huurachterstanden terug te dringen; de moeilijke economische omstandigheden raken veel van onze huurders. Toch zetten wij op dit punt alles op alles. Niet
alleen uit kostenoverwegingen, maar vooral ook om te voorkomen dat huurders in moeilijkheden raken.
De efficiency en slagkracht van de organisatie verhogen
Rochdale heeft op veel manieren de efficiency en de slagkracht van de organisatie verhoogd. Zo
hebben we in 2012 de inrichting van één afdeling Wonen voorbereid. Via werkgroepen van medewerkers is de afdeling waarin de vestigingen opgaan uitgewerkt. Door hun actieve betrokkenheid zijn
medewerkers zich er nu veel meer van bewust dat een zakelijker aanpak nodig is. Ook is er nu een
prima basis voor een meer uniforme en integrale werkwijze.
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Slagkracht vraagt korte lijnen en verantwoordelijkheden in de organisatie laag leggen zodat medewerkers zelf knopen kunnen doorhakken. Vanuit deze gedachte heeft Rochdale in 2012 besloten de
directielaag uiterlijk eind 2013 te laten vervallen. De managers van de afdelingen zullen rechtstreeks
worden aangestuurd door de Raad van Bestuur.
Woningen verkopen, vrije sectorwoningen verhuren, verenigingen van eigenaren (vve’s) beheren en
bedrijfsmatig onroerend goed zijn activiteiten met een meer commercieel karakter. Die brengen we
onder in een nieuwe afdeling Zakelijke markt.
In 2012 heeft Rochdale de organisatie verder op orde gebracht. Dat hebben we projectmatig gedaan.
Wij hebben bijvoorbeeld onze informatievoorziening verbeterd en huurderving teruggedrongen.
Verder hebben wij ons dagelijks werk gestroomlijnd door medewerkers en afdelingen beter te laten
samenwerken.
Andere prestaties in 2012
We hebben een aantal projecten afgestoten die niet in onze koers passen. Een voorbeeld hiervan is het
project Buyskade. Ook posities die niet zinvol zijn om aan te houden, hebben we losgelaten. Dat zijn
vooral posities in Zuidoost. Nu wij zelf niet de middelen hebben om projecten die belangrijk zijn voor
de stedelijke vernieuwing te ontwikkelen en uit te voeren, proberen wij deze over te doen aan partijen
die die middelen wel hebben. Zo hebben wij in 2012 een project van tachtig nieuwbouwhuurwoningen in Nieuwendam en het project De Brede Hoed in Diemen overgedaan aan commerciële partijen.
Verder zijn er vergevorderde afspraken om een project met sociale huurwoningen in Jeruzalem over te
dragen aan een collega-corporatie.
De juridische splitsing van Far West is sinds 1 januari 2012 een feit. De overgang van bezit en beheer
is soepel verlopen.
Ondanks de stagnerende markt heeft Rochdale toch 154 nieuwbouwwoningen en 219 woningen uit
bestaand bezit weten te verkopen. Wel moesten we vaak de verkoopprijzen aan de huidige marktsituatie aanpassen. De startersrenteregeling blijkt een goed middel om starters in staat te stellen te
kopen; 136 verkopen zijn met inzet van de Startersrenteregeling tot stand gekomen. In 2012 hebben
wij ook een groot aantal woningen gesplitst om de verkoopvijver uit te breiden.
De bouw van de Amstelmeerschool in Amsterdam-Noord is gestart evenals de renovatie van het
project De Voerman.
De campagne om deelruimten in het kantoorgebouw Frankemaheerd te verhuren is succesvol. De
locatie begint ontdekt te worden
Wij hebben het voormalige vestigingskantoor aan de Slotermeerlaan in 2012 afgestoten.
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Onze toekomst
In 2012 hebben wij ons verdiept in organisatiemodellen die aansluiten op de verwachtingen over de
ontwikkelingen in de sector. Arnaud Vlak (directeur van de Investment Property Databank (IPD) en
lector maatschappelijk vastgoed aan de Hogeschool Rotterdam), Johan Conijn (hoogleraar woningmarkt UvA en directeur Ortec) en Leon Bobbe (bestuurder Dudok Wonen) hebben hun ideeën en
opvattingen toegelicht.
Het model van een bezitloze corporatie is interessant, maar voor ons een brug te ver. Een model
met strikt gescheiden bedrijfskolommen voor beheer, investeren en de maatschappelijke subsidiëring spreekt ons in eerste instantie meer aan. De interne discussie hierover was nog niet goed op
gang, toen de verstrekkende regeringsmaatregelen ons overvielen en wij acuut moesten ingrijpen. De
komende jaren zal Rochdale weinig ruimte hebben om te investeren. Het accent zal voornamelijk op
het beheer liggen. Wij willen zo efficiënt en effectief mogelijk beheren om zo toch ruimte te creëren om
de kwaliteit van het bezit te verhogen. Als de reorganisatie rond is, zullen wij ons opnieuw beraden op
een organisatiemodel dat onze inzet kan versterken.

De woningmarkt
De lancering in 2012 van Wonen 4.0 is vrij algemeen als een historische doorbraak getypeerd omdat
partijen met afwijkende opvattingen en belangen het eens zijn geworden over een hervorming waarmee de woningmarkt echt vlot kan worden getrokken en mensen duidelijkheid en daarmee vertrouwen
wordt geboden. De kracht van het akkoord is dat de aanpak budgettair neutraal is en dat huurders
en kopers op dezelfde manier benaderd worden. Het is een gemiste kans dat deze breed gedragen
oplossing niet verwerkt is in het woonakkoord. Het woonakkoord is toch vooral ingegeven door de
noodzaak om het begrotingsgat van de overheid te dichten.
Ook wij vinden het redelijk om huishoudens die niet op de sociale sector zijn aangewezen een hogere
huurverhoging in rekening te brengen. Maar wij verwachten niet dat de doorstroming hierdoor sterk
zal toenemen. De halfslachtige regeling voor de aftrek van de hypotheekrente is ook al geen uitnodiging om naar een koopwoning door te stromen. De verhuurdersheffing heeft een fnuikend effect op
de investeringscapaciteit. De productie zal hierdoor afnemen. Ook dat brengt geen beweging in de
woningmarkt. De verwachting is dan ook dat de woningmarkt voorlopig nog stagneert.
Een lichtpuntje is dat de aangekondigde versoepeling van complexmatige verkopen mogelijk een
instrument biedt om middelen vrij te spelen. Daarmee kunnen wij dan de kwaliteit van bestaand bezit
verbeteren.
In onze besprekingen met de gemeenten en stadsdelen hebben wij de noodzaak van een scherper
huurbeleid en een omvangrijker verkoopprogramma toegelicht. In 2012 besloten wij de besprekingen
over verkoop van ons bezit in Purmerend aan een plaatselijk actieve corporatie af te breken omdat we
geen overeenstemming konden bereiken over de bieding. In afwachting van een mogelijke verkoop
ineens hadden wij voor Purmerend geen plannen voor individuele verkopen gemaakt. Hierin komt nu
verandering. De overdracht van ons bezit in Heemskerk is voorbereid. Dit vindt plaats per 1 januari
2013 aan WOONopMAAT, de lokale corporatie.
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Onze organisatie
In 2012 heeft Rochdale vooral het centraliseren van de afdeling Wonen voorbereid. Dit omvangrijke en
essentiële proces is goed verlopen. Aanvankelijk was de bedoeling dat de centralisering per 1 januari
2013 een feit zou zijn. Dat is niet gelukt, omdat we toen nog geen ongestoorde dienstverlening konden
garanderen. Daarom hebben we ervoor gekozen de afdeling twee maanden later te starten.
Deze afdeling oprichten was een flinke operatie, vanwege een ander onderkomen en andere werkwijzen, maar ook omdat we een nieuw kennis- en klantvolgsysteem in gebruik namen. Dankzij de
zorgvuldige voorbereiding is de overgang redelijk soepel verlopen.
Bij de reorganisatie in 2010 hebben wij de afdeling Onderhoud opgezet. Die voert het dagelijks en
planmatig onderhoud uit of stuurt dat aan. In het eerste halfjaar van 2012 overschreed de afdeling haar
budget flink. Daarom hebben we het functioneren ervan onder de loep genomen.
We ontdekten dat de afdeling niet scherp genoeg wordt aangestuurd. We gebruiken de onderzoeksresultaten om de afdeling efficiënter in te richten en aan te sturen.
In november werden de kabinetsplannen op het gebied van het wonen bekend. Hoewel we al wel
rekening hielden met een heffing, heeft de omvang ervan ons verrast. De komende zes jaar zal een
fors gat ontstaan tussen de heffing en de huuropbrengsten. Daarom zijn veranderingen in de organisatie onontkoombaar. Zodoende moeten wij onze organisatie voor de derde keer in een korte periode
aanpassen. Dat vraagt veel van het incasseringsvermogen van de medewerkers. De aanpassing is
acuut en dwingt ons ook tot gedwongen ontslagen. Eind 2012 hebben wij een proces ingezet om
vrijwel de complete organisatie flink te verkleinen. Ons doel is met een kleinere organisatie de kernactiviteiten op voldoende niveau te blijven uitvoeren. Dat is een hele krachttoer. Ook in 2013 stellen we
de efficiency en slagkracht van onze organisatie voorop.
In grote lijnen hebben we volgende aanpassingen voorgenomen:
Allereerst vervallen er projecten. Zodoende zal vooral de afdeling Projectontwikkeling inkrimpen. Dat
gebeurt verspreid over twee jaar omdat de projecten geleidelijk afnemen. We gaan Projectontwikkeling samenvoegen met Planmatig onderhoud tot een nieuwe afdeling Vastgoed. Dat betekent dat
we ook de huidige afdeling Onderhoud splitsen. Dagelijks Onderhoud gaat als zelfstandige afdeling
verder, maar moet wel kleiner worden. Ook bij Financiën kiezen we voor minder management en een
kleiner team.
Voor de overige afdelingen zijn er minder ingrijpende aanpassingen. Zo verkleinen we de formatie
meestal binnen de bestaande structuur. En sommige afdelingen hoeven niet kleiner te worden. Vaak
omdat daar juist de activiteiten toenemen (bijvoorbeeld bij het KCC), de afdeling eerder al is verkleind
of omdat er juist extra inzet nodig is, zoals bij Zakelijke Markt en de afdeling Planning & Control.
Een efficiëntere besluitvorming draagt bij aan effectiever functioneren. Daarom treft Rochdale maatregelen om de besluitvorming te versnellen en te vereenvoudigen. Dat doen we door het aantal
hiërarchische lagen in de organisatie tot drie te beperken. Ook verkleinen we het aantal managers en

15

jaarverslag 2012

de stafafdelingen. In de praktijk betekent dat dat we activiteiten verminderen, de overlegstructuren
vereenvoudigen, maar ook bevoegdheden en verantwoordelijkheden delegeren waar dat kan.
Een scherpe bedrijfsvoering vraagt een zakelijke instelling van de medewerkers. Zij moeten meer
denken in termen van kostenreductie en opbrengstvergroting. Nu voor het eerst gedwongen ontslag
aan de orde is, merken wij dat medewerkers een versneld bewustwordingsproces doormaken.

Overleg en verantwoording
Wij hechten veel belang aan overleg met onze stakeholders omdat wij daardoor beoogde maatschappelijke resultaten beter kunnen realiseren en tevens deze resultaten voor het voetlicht kunnen brengen.
In 2012 hebben wij vastgesteld welke partijen, instanties en personen wij nodig hebben om strategische
keuzes voor te bereiden en uit te voeren. Die hebben we vervolgens benaderd.
Verder laten wij de opvattingen van onze stakeholders meewegen bij onze beleids- en projectvoorstellen. Via een afzonderlijk verslag leggen wij ook verantwoording af over de resultaten van het overleg met
onze stakeholders.

Visitatie
In 2012 heeft bureau Raeflex Rochdale gevisiteerd. De commissie beoordeelde het presteren van
Rochdale als voldoende. Gezien het dal waaruit wij komen, mogen we daar trots op zijn.
Het visitatierapport laat zien dat Rochdale na een lastige periode op de goede weg is. Ook onze omgeving,
huurders, gemeenten, stadsdelen en andere maatschappelijke organisaties zien en waarderen dat. De
visitatiecommissie typeert Rochdale als een corporatie in reorganisatie. Dat klopt. Na de bestuurlijke crisis
zijn we niet bij de pakken neer gaan zitten, maar doen we er alles aan om onze prestaties op alle vlakken te
verbeteren. Inmiddels zijn we een eind op streek, maar ons einddoel hebben we nog niet bereikt.
Uit de visitatie blijkt dat wij vooral het huisvesten van de doelgroep goed regelen. Ook voor het onderdeel
governance krijgt Rochdale een dikke voldoende. Wel is de commissie kritisch over de kwaliteit van de
woningen en het woningbeheer. Dat hadden we zelf ook al gesignaleerd. Daarom hebben wij de koers
verlegd van nieuwbouw naar de dienstverlening en de kwaliteit van bestaand bezit verbeteren.

Bedrijfsvoering
Zakelijkheid en efficiency zijn de belangrijkste motto’s in onze bedrijfsvoering. Het belang van een
scherpe bedrijfsvoering groeit. De afdeling Interne Beheersing voert jaarlijks audits uit op het functioneren van organisatieonderdelen en hun processen. Deze audits zijn waardevol, vooral vanwege de
aanbevelingen voor verbeteringen.

Onze financiële positie
Vanaf 2012 is de RJ 645 vernieuwd. Dit is de richtlijn voor de financiële verslaggeving van corporaties.
De richtlijn bevat nieuwe voorschriften en keuzemogelijkheden om het vastgoed te waarderen.
In navolging van veel van de grotere collega-corporaties heeft Rochdale ervoor gekozen haar bezit te
waarderen op marktwaarde in verhuurde staat. Dat geeft volgens ons het beste beeld van de waarde
van het bezit. Die waarde is vergelijkbaar met de waarde die commerciële partijen hanteren in hun
verslaggeving. Ook is deze aanpak herkenbaar voor financiële instellingen. Daarnaast maakt hij meer
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dan andere waarden direct zichtbaar hoeveel Rochdale heeft opgeofferd ten behoeve van haar maatschappelijke positie en opgave.
De wijzigingen in de waarderingsgrondslagen zijn als stelselwijziging verwerkt in het vermogen en
resultaat, waarbij de vergelijkende cijfers 2011 in de jaarrekening 2012 zijn aangepast. De aanpassing
van de vergelijkende cijfers houdt in dat deze zijn herrekend alsof de nieuwe waarderingsgrondslag
reeds van toepassing was in voorgaande boekjaren. De invloed van de stelselwijziging is voor het deel
dat betrekking heeft op de jaren tot en met 2010 verwerkt in het eigen vermogen per 1 januari 2011 en
bedraagt € 1.925 miljoen Het deel dat betrekking heeft op het resultaat 2011 is in de individuele posten
van de winst- en verliesrekening verwerkt middels aanpassing van de vergelijkende resultaatcijfers
2011 en bedraagt in totaal € 112 miljoen negatief. In totaal bedraagt het cumulatief effect op het eigen
vermogen per 1 januari 2012 € 1.813 miljoen. De stelselwijziging wordt uitgebreid toegelicht in de jaarrekening, hoofdstuk 5 van dit jaarverslag.
Het groepsvermogen op basis van bedrijfswaarde bedraagt ultimo 2012: € 2.409 miljoen (2011: € 2.559
miljoen). De afname van € 150 miljoen wordt veroorzaakt door het negatieve resultaat over 2012 wat
geheel kan worden toegerekend aan de waardedaling van de marktwaarde van het vastgoed in exploitatie. De solvabiliteit op basis van marktwaarde bedraagt 57.3% over 2012, terwijl deze in 2011 59.9%
bedroeg. De kasstroom uit operationele activiteiten bedraagt over 2012 € 40,5 miljoen, hetgeen € 15,4
miljoen hoger is dan de kasstroom in 2011 (25,1 miljoen).
De aangekondigde verhuurdersheffing en saneringsheffing dwingen Rochdale wederom over de
gehele linie kritisch naar haar bedrijfsvoering te kijken. Het resultaat zal hierdoor de komende jaren
sterk onder druk komen te staan. Dit vertaalt zich naar een in de komende jaren beperkt investeringsprogramma en binnen de exploitatie wordt gestreefd naar lagere kosten en hogere opbrengsten.

Risicomanagement
Risico’s beperken draagt bij aan een solide bedrijfsvoering. Daarom besteden wij structureel aandacht
aan risicomanagement. Het bestuur en de directieraad identificeren risico’s. Daarbij wegen zij ook het
oordeel van externen en van ervaren medewerkers mee. Op basis hiervan zijn risicoprofielen bepaald
en stresstests uitgevoerd. Het risicomanagement staat ten minste één keer per jaar op de agenda van
de Raad van Commissarissen.
De directie en managers voeren het risicomanagement uit. Dat doen zij onder verantwoordelijkheid
van de Raad van Bestuur. Alle investeringsbesluiten hebben een risicoparagraaf en alle managers
brengen jaarlijks de risico’s van hun kernprocessen in kaart. Daarbij geven zij aan hoe zij de risico’s
beheersen. Operationele risico’s staan in de procesbeschrijvingen.
In de kwartaalrapportage staan de ontwikkelingen en maatregelen om ze te beheersen.
De afdeling Interne Beheersing toetst het risicomanagement via audits en rapporteert hierover in de
auditrapporten en het jaarverslag Interne Beheersing. Zo hebben wij een samenhangend systeem om
risico’s te managen.
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Onze resultaten voor de volkshuisvesting
In het volkshuisvestingsverslag hebben wij onze inzet, resultaten en prestaties op de diverse gebieden
op een rij gezet.

Verklaring van de Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur verklaart dat Woningstichting Rochdale haar middelen in 2012 uitsluitend heeft
besteed in het belang van de volkshuisvesting.
Amsterdam, 31 mei 2013,
Mevrouw M.H.W. van Buren
Drs. R. Grotendorst
N.T.J. Overdevest RA
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1.2 Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen houdt allereerst toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur. Ook
houdt de raad toezicht op de algemene gang van zaken in de stichting als toegelaten instelling en de
ondernemingen die met haar verbonden zijn. De Raad van Commissarissen adviseert de Raad van
Bestuur. De raad benoemt bestuurders en kan ze eventueel ook schorsen of ontslaan. Ook treedt hij
op als werkgever van het bestuur. Verder wijst de raad de accountant aan. De raad onderschrijft de
Governancecode Woningcorporaties.
In de statuten staan de bevoegdheden van de Raad van Commissarissen. De werkwijze en de verhouding
tussen de stichting en de Raad van Commissarissen en tussen de Raad van Bestuur en de Raad van
Commissarissen staan in het Reglement Raad van Commissarissen.
De Raad van Commissarissen ziet de zorg voor een goed bestuur van de corporatie en goed toezicht
daarop uitoefenen als zijn belangrijkste taak. Hierna doet de raad verslag van zijn werkzaamheden in 2012.

Toezichts- en toetsingskader
De Raad van Commissarissen houdt toezicht. Daarbij gebruikt de raad de volgende middelen als
toezichtskader:
Wet- en regelgeving:
• de woningwet
• het BBSH
• de Aedescode
• de Governancecode Woningcorporaties
Interne reglementen:
• de statuten
• het reglement Raad van Commissarissen
• het reglement Raad van Bestuur
• het reglement auditcommissie
• het reglement selectie- en remuneratiecommissie
• het reglement verbindingen
• het treasurystatuut
Planning en control:
• het jaarplan en de meerjarenbegroting
Als toetsingskader gelden:
Planning en control:
• het koersdocument
• het strategisch voorraadbeleid
• kwartaalrapportages
• projectvoorstellen
• prestatieafspraken met de gemeenten
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Interne beheersing:
• het risicobeheersingssysteem
• de managementletter
• het rapport van de accountant
• de jaarlijkse rapportage van het CFV
• de prestatieafspraken met de gemeenten
• auditplan en rapportages

Samenstelling
In 2012 was er één verandering in de samenstelling van de Raad van Commissarissen. De heer
Herrema trad in oktober uit de raad terug omdat hij voorzitter van het dagelijks bestuur van stadsdeel
Zuidoost in Amsterdam is geworden. Die functie is op grond van de statuten niet verenigbaar met het
lidmaatschap van de Raad van Commissarissen.
De raad besloot de open plek niet in te vullen. In de vergadering van 13 december 2012 benoemde de
raad de heer Craemer tot voorzitter. Ook benoemde de raad de heer Craemer toen voor een tweede
periode van vier jaar. Daarmee wil de raad de continuïteit van het voorzitterschap garanderen. In de
Raad van Commissarissen zitten geen voormalig bestuurders van de stichting.
Samenstelling Raad van Commissarissen per 31 december 2012
Naam
Geboortejaar
		
		
Mr. R.W.M. Craemer

1947

Functie in de
Raad van
Commissarissen

Benoemd op
voordracht/
advies van

Jaar eerste
benoeming

Voorzitter

Ondernemingsraad

2009

J. Kleijwegt

1970

Lid		

2009

Mevrouw drs. F. Örgü

1968

Lid

Huurdersorganisatie

2009

Mevrouw ir. A.Y. Sanson

1952

Lid		

2010

Mevrouw drs. A.M.E. de Vries MRE

1964

Lid		

2010

drs. L.J. Wijngaarden

1947

Lid

2009

Huurdersorganisatie

Profiel
De Raad van Commissarissen heeft een profielschets vastgesteld. Daarin staan de algemene en
specifieke eisen en de gewenste deskundigheden en ervaring van (potentiële) leden van de Raad van
Commissarissen. De samenstelling en deskundigheid van de huidige raad sluit aan bij de vastgestelde
profielschets. De profielschets staat op de website van Rochdale.

Integriteit
Alle leden van de Raad van Commissarissen zijn onafhankelijk van Rochdale en handelen zonder last
of ruggespraak, ook naar andere partijen. Er zijn geen overlappingen met andere bestuursfuncties.
Geen van de commissarissen is of was in het verleden in dienst van Rochdale of haar rechtsvoor
gangers. Ook heeft geen enkele commissaris een directe of indirecte band met toeleveranciers of
afnemers van Rochdale. Geen van de commissarissen verleent andere diensten dan diensten die
voortvloeien uit het lidmaatschap van de raad. Verder onderhouden zij geen directe of indirecte banden
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met Rochdale. In 2012 waren er geen transacties waarbij sprake was of zou kunnen zijn van mogelijke
tegenstrijdige belangen. Rochdale verstrekt geen leningen of garanties aan de leden van de raad.

Rooster van aftreden
Nadat de raad in 2010 voltallig was, heeft hij een rooster van aftreden vastgesteld. De benoemingsperiode is vier jaar. Leden die aftreden kunnen één keer herbenoemd worden voor een termijn van
maximaal vier jaar. Om de continuïteit van het toezicht te waarborgen, treden nooit meer dan twee
commissarissen tegelijk terug. Om deze regel te kunnen toepassen, is besloten dat één commissaris
bij wijze van uitzondering na een eerste termijn van vijf jaar terugtreedt.
Rooster van aftreden
Naam
Mr. R.W.M. Craemer

Eerste benoeming

Benoemd tot

Herbenoembaar

Februari 2009

December 2016

Nee

J. Kleijwegt

November 2009

December 2014

Ja

Mevrouw drs. F. Örgü

November 2009

December 2013

Ja

Mevrouw ir. A.Y. Sanson
Mevrouw drs. A.M.E. de Vries MRE
Drs. L.J. Wijngaarden

Juli 2010

Juli 2013

Ja

Oktober 2010

December 2014

Ja

November 2009

December 2016

Nee

Informatievoorziening
In de reguliere vergaderingen van de Raad van Commissarissen licht de Raad van Bestuur de genomen
besluiten en de plannen toe. Ook komen de resultaten op de diverse prestatievelden, de ontwikkeling
van de organisatie en actualiteiten aan de orde. Dat gebeurt vooral aan de hand van kwartaalrapportages. Deze rapportages geven systematisch informatie over:
• de organisatie
• verhuur en beheer
• financiën
• verkopen
• projecten
• onderhoud
• treasury
• verbindingen
• integriteit
• interne beheersing
• bewonersparticipatie
In het voorzittersoverleg tussen de voorzitter van de Raad van Commissarissen en de voorzitter van
de Raad van Bestuur komt onder andere de agenda van de vergaderingen van de Raad van Commissarissen aan de orde. Daarnaast bepaalt de Raad van Commissarissen zelf wat hij nog meer wil
weten. De Raad van Commissarissen krijgt informatie over bijeenkomsten, seminars, conferenties en
dergelijke waar de commissarissen kennis kunnen opdoen en hun netwerken kunnen onderhouden en
aanvullen. Rochdale heeft een budget om de deskundigheid van de commissarissen te bevorderen.
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Activiteiten in 2012
De Raad van Commissarissen heeft in 2012 zeven keer regulier vergaderd. Verder heeft de raad Raad
van Commissarissen overlegd met het bestuur van Bewonersraad Rochdale en met de ondernemingsraad. De commissarissen bezochten bezit van Rochdale in Amsterdam-Noord en in Amsterdam-Oost.
Zij spraken toen met bewonersvertegenwoordigers en bestuurders van de respectievelijke stadsdelen.
In een afzonderlijke themabijeenkomst besprak de raad de toekomst van de sector. De heren Arnoud
Vlak (lector maatschappelijk vastgoed aan de Hogeschool Rotterdam en directeur van IPD Nederland) en Leon Bobbe (directeur bestuurder van Dudok Wonen uit Hilversum) verzorgden inleidingen
bij dit thema. Aan de orde kwamen onder andere de diverse invalshoeken en benaderingen voor de
toekomst, mogelijke scenario’s en de modellen die Rochdale bij de uitvoering van haar taken zou
kunnen hanteren.
In november was er een afzonderlijke bijeenkomst om te bespreken wat de maatregelen uit het regeerakkoord voor Rochdale betekenen. De Raad van Bestuur heeft in deze bespreking in grote lijnen
toegelicht welke essentiële uitgangspunten Rochdale moet behouden en wat dat betekent voor het
beleid en de organisatie. Verder heeft een klein comité uit de raad de bespreking van de projectenportefeuille met de Raad van Commissarissen voorbereid. De Raad van Bestuur was aanwezig bij
alle vergaderingen van de Raad van Commissarissen, behalve bij de zelfevaluatie van de Raad. De
accountant was aanwezig in de vergadering waarin de Raad van Commissarissen het jaarverslag en
het rapport van de accountant besprak.
Verder kwamen de volgende onderwerpen in de vergaderingen van de raad aan de orde:
• Cultuur- en gedragsverandering binnen de organisatie
Rochdale heeft ervoor gekozen geen afzonderlijk traject voor de cultuur- en gedragsveranderingen
in te stellen. Wij kiezen ervoor dwars door de inhoudelijke werkzaamheden heen de vastgestelde
waarden en uitgangspunten langzaam te laten indalen. De praktijk laat zien dat we dat vooral
bereiken door de onderlinge samenwerking te stimuleren. Wij hebben verschillende initiatieven
opgestart die samenwerking bevorderen
• Derivaten
De raad heeft informatie gekregen over de techniek en de omvang van het toepassen van derivaten bij Rochdale en ook over hoe de treasuryfunctie ingericht is en uitgevoerd wordt.
• Onderhoud
De directeur Onderhoud heeft het onderhoudsbeleid van Rochdale toegelicht en uitgelegd hoe de
afdeling het dagelijks onderhoud (klachten- en mutatieonderhoud) efficiënt en kostenbewust uitvoert.
• Klant en dienstverlening
De Raad van Bestuur heeft de Raad van Commissarissen in een presentatie laten zien hoe Rochdale
haar dienstverlening vormgeeft en verbetert. Vooral een nieuw klantvolg- en kennissysteem en een
grotere rol voor het KCC moeten bijdragen aan een goede, snelle en zakelijke dienstverlening.
• Stelselwijziging
Er wordt een nieuwe richtlijn voor de externe verslaglegging voor woningcorporaties ingevoerd
(RJ 645). In dat kader heeft de Raad van Bestuur zijn plannen om de nieuwe waarderingsgrondslag voor de jaarrekening toe te passen uitgebreid toegelicht en onderbouwd. Er is een keuze
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gemaakt om bezit te waarderen op marktwaarde in verhuurde staat.
De Raad van Commissarissen heeft ook informatie gekregen over het plan van aanpak om de
waarderingsgrondslag te veranderen.
• Strategisch voorraadbeleid
In 2011 heeft de Raad van Commissarissen de eerste fase van het strategisch voorraadbeleid
goedgekeurd. Die fase bevat de doelen en kaders van het portfoliobeleid en een beschrijving van
de positie van de (deel)markten waarin Rochdale opereert. In 2012 heeft de Raad van Commissarissen de tweede fase besproken en goedgekeurd. In die fase werkt Rochdale het kwaliteitsbeleid,
de wijkvisies en de complexstrategieën uit.
• Aan- en verkopen
Rochdale heeft een procedure voor aan- en verkopen van vastgoed opgesteld en goedgekeurd.
De procedure voorziet in een controleerbare en transparante uitvoering van deze transacties.
Zo hebben we de rollen en verantwoordelijkheden en de scheiding tussen uitvoering en besluitvorming duidelijk vastgelegd. Waar dat kan, hebben we de deelprocedures gestandaardiseerd.
Zodoende kunnen processen helder verlopen en vermijden we risico’s.
• Wonen 4.0
De Raad van Commissarissen heeft de doelstellingen, uitgangspunten en uitwerking van dit
integrale plan en de mogelijke betekenis hiervan voor de corporaties besproken.
• Risicomanagement
De Raad van Commissarissen heeft verschillende keren uitgebreid de uitgangspunten, organisatie
en invulling van het risicomanagement besproken. Er zijn afspraken gemaakt over de wijze waarop
risico’s worden geïdentificeerd, hoe het risicomanagement wordt uitgevoerd en over de rapportage en toetsing daarvan.
• Stakeholdersmanagement
De raad heeft het plan van aanpak voor het stakeholdersmanagement besproken en goedgekeurd. Het uitgangspunt ervan is dat Rochdale stakeholders bij relevante beleidszaken betrekt en
hierover verantwoording aflegt. De raad zal zijn eigen rol in het stakeholdersmanagement in 2013
nog nader bespreken.
• WSW
De Raad van Commissarissen heeft met mevrouw Van Hoesel, bestuurder van het WSW, gesproken over de risicobeoordeling door het WSW, de trends in de sector, de beoordeling van de cijfers
van Rochdale en ontwikkelingen rond financiering.
• Actualiteiten
In alle vergaderingen heeft de Raad van Commissarissen via mededelingen informatie gekregen
over actuele zaken binnen Rochdale en de sector.
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Besluitvorming in 2012
De Raad van Commissarissen nam in 2012 onder meer de volgende besluiten:
• vaststelling van het definitieve ontwerpbesluit Amstelkwartier 3a (29 sociale huurwoningen en een
kinderdagverblijf);
• goedkeuring van besluiten van het bestuur om verbindingen te wijzigen of af te stoten;
• goedkeuring van het voorstel om de juridische splitsing van Far West tot stand te brengen;
• goedkeuring van het plan tot beperkte renovatie van de Voerman (364 woningen);
• goedkeuring van het jaarplan 2012 treasury;
• goedkeuring van het jaarplan 2012 interne beheersing;
• goedkeuring van het besluit van de Raad van Bestuur om aan een deel van de vervangende
nieuwbouw in de Havenbuurt te Zaandam een hogere prioriteit toe te kennen;
• goedkeuring van het besluit van de Raad van Bestuur om het aandeel van AM in de verbinding
grondbank Badhuisweg bv/cv over te nemen en de resterende verplichting in de verbinding
Amstelforte af te stoten;
• goedkeuring van het besluit van de Raad van Bestuur om de grondpositie met bouwplan aan de
Buyskade te verkopen;
• goedkeuring van het jaarverslag 2011;
• herbenoeming van de heer L.J. Wijngaarden;
• goedkeuring van het definitief ontwerp De Boelelaan (fase 1: 62 sociale huurwoningen en 57 vrije
sector huurwoningen);
• goedkeuring van het besluit van de Raad van Bestuur om 80 vrije sector huurwoningen in het
Breehorngebied te ontwikkelen, bouwen en verkopen;
• goedkeuring van de invulling van het risicomanagement;
• goedkeuring van het jaarplan 2013 en de meerjarenbegroting 2013-2017;
• de benoeming van de heer R.W.M. Craemer tot voorzitter en herbenoeming van de heer Craemer;
• goedkeuring van het besluit van de Raad van Bestuur uit te treden uit de verbinding Prospect
Zuidas en deel te nemen aan de verbinding Django bv die wordt opgericht;
• goedkeuring van het treasurystatuut.

Zelfevaluatie
In januari 2013 heeft de Raad van Commissarissen zijn functioneren geëvalueerd. Een externe partij
heeft die evaluatie gefaciliteerd. Van de evaluatie is een afzonderlijk verslag opgemaakt.
In de evaluatie heeft de raad de voortgang van de verbeterpunten van de vorige evaluatie besproken
en het functioneren in 2012. Aan de orde kwamen bijvoorbeeld samenstelling en continuïteit, de rol van
de voorzitter, educatie, risicomanagement, stakeholdersmanagement en reputatie en communicatie.
Ook de samenwerking tussen de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur stond op de
agenda. Tot slot zijn de verbeterpunten en aandachtsgebieden voor 2013 vastgesteld.
Uit de evaluatie blijkt dat de raad voldoende divers is wat betreft expertise, inhoudelijkheid, deskundigheid, kennis van de sector, ervaring, achtergrond, leeftijd en persoonlijkheid. Zodoende kan de
Raad van Commissarissen voldoende verschillende invalshoeken aan de orde stellen en blijft ze
scherp. De leden zijn goed op elkaar ingespeeld, hebben respect voor elkaars visie en inbreng en zijn
zeer betrokken bij de organisatie. Wel blijft het belangrijk dat de leden kritisch ten opzichte van elkaar
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blijven en ook de samenstelling kritisch volgen. De borging van de verbinding met de volkshuisvesting
en de lokale politiek is een bijzonder aandachtspunt.
De Raad van Commissarissen heeft een open relatie met de bestuursleden en er is wederzijds respect.
De onderlinge toon is constructief-kritisch en over en weer vinden scherpe discussies plaats. De Raad
van Commissarissen sluit zijn vergaderingen altijd af met een korte evaluatie van de vergadering.

Visitatie
In 2012 is Rochdale gevisiteerd. De visitatiecommissie heeft de Raad van Commissarissen in een
afzonderlijk bijeenkomst geïnterviewd over de resultaten in de afgelopen jaren in relatie tot de voornemens. In september heeft de visitatiecommissie haar rapport aan de Raad van Commissarissen
en Raad van Bestuur gepresenteerd. De Raad van Commissarissen vindt dat de grote lijn van het
rapport een redelijk beeld geeft van het presteren van Rochdale in de afgelopen periode. Ook heeft de
visitatiecommissie in het rapport oog voor het bijzondere karakter van deze periode door de gevolgen
van de bestuurlijke crisis. De score van 6,5 vindt de Raad van Commissarissen redelijk gezien het dal
waaruit Rochdale moet opklimmen.

Samenstelling Raad van Bestuur
De samenstelling van de Raad van Bestuur is in 2012 hetzelfde gebleven. Ook zijn de arbeidsvoorwaarden van de bestuurders in 2012 niet aangepast.

Beloning Raad van Bestuur
Het beloningsbeleid van Rochdale past binnen de sectorbrede beloningscode. De Raad van Commissarissen bepaalt hoe de bestuurders beloond worden. De beloning van de bestuurders kent geen variabele bestanddelen. De bestuurders krijgen een vast salaris, pensioen, een bedrijfsauto en een kleine
onkostenvergoeding. De Raad van Commissarissen kent de nieuwe Wet normering topinkomens en
verdiept zich nog in de consequenties hiervan voor de beloning van de bestuurders.
Een specificatie van de beloning van de Raad van Bestuur staat in de toelichting op de geconsolideerde winst- en-verliesrekening.

Beoordeling Raad van Bestuur
Net als vorig haar heeft de Raad van Bestuur collectieve en individuele doelstellingen benoemd. De
Raad van Commissarissen heeft het hele jaar gevolgd hoe de Raad van Bestuur hieraan werkte. Bij
de beoordeling van de bestuurders heeft de Raad van Commissarissen ook het oordeel van in- en
externe referenten betrokken. Verder heeft de raad kwalitatieve aspecten van het functioneren van
de bestuurders laten meewegen. De Raad van Commissarissen vindt dat de Raad van Bestuur als
collectief en individueel goed heeft gepresteerd.
Daarnaast heeft de selectie- en remuneratiecommissie functioneringsgesprekken met de leden van
de Raad van Bestuur gevoerd.
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Commissies
De Raad van Commissarissen heeft twee kerncommissies ingesteld: een auditcommissie en een
selectie- en remuneratiecommissie. De Raad van Commissarissen heeft voor beide commissies een
reglement vastgesteld waarin de taak en werkwijze staan. De raad ontvangt de verslagen van de
bijeenkomsten van de commissies.
Auditcommissie
De auditcommissie richt zich vooral op het financiële verslagleggingsproces, het systeem van interne
beheersing en controle, beheersing van financiële risico’s, het controleproces van de accountant en
het treasurybeleid. De auditcommissie heeft in 2012 vijf keer vergaderd. Bij twee bijeenkomsten was
de accountant aanwezig. De Raad van Bestuur, de directeur Financiën en de manager Interne Beheersing zijn altijd bij de bijeenkomsten aanwezig. De belangrijkste bespreekpunten in 2012 waren:
• het treasury jaarplan;
• het auditplan 2012;
• het jaarverslag 2011 interne beheersing;
• risicomanagement;
• het jaarverslag 2011 en het rapport van de accountant;
• de kwartaalrapportages en de verbindingenrapportage;
• de managementletter 2012;
• richtlijn RJ 645 en de uitwerking van het implementatieplan voor de stelselwijziging;
• de evaluatie van het functioneren van de accountant;
• de begroting 2013/de meerjarenbegroting 2013-2017.
Selectie- en remuneratiecommissie
De selectie- en remuneratiecommissie maakt voorstellen voor de Raad van Commissarissen om
bestuurders en commissarissen te benoemen, te beoordelen en te belonen. Die voorstellen legt de
commissie aan de Raad van Commissarissen voor. De commissie heeft in 2012 drie keer vergaderd.
De belangrijkste bespreekpunten waren:
• het remuneratierapport;
• de procedure voor de functionerings- en beoordelingsgesprekken met de bestuurders;
• beoordelen of de bestuurders de individuele en collectieve doelstellingen realiseren;
• het functioneren van de bestuurders.
De commissie adviseerde de Raad van Commissarissen over het aanpassen van de beloning van de
bestuurders.
Samenstelling commissies per 31 december 2012
Commissie

Leden

Auditcommissie

J. Kleijwegt
L.J. Wijngaarden

Selectie- en remuneratiecommissie

Voorzitter

R.W.M. Craemer
Mevrouw F. Örgü
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Accountant
De Raad van Commissarissen heeft het kantoor Ernst & Young in 2009 als accountant benoemd. De
accountant was in 2012 aanwezig bij de vergadering van de Raad van Commissarissen waarin het
jaarverslag 2011 en de bevindingen van de accountant rond de controle aan de orde kwamen.
De accountant woonde ook de bijeenkomsten van de auditcommissie bij waarin de managementletter
en de jaarrekening op de agenda stonden. De auditcommissie heeft eenmaal buiten aanwezigheid van
leden van het bestuur met de accountant overlegd. Alle commissarissen van Rochdale zijn lid van de
Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties (VTW).

Vergoeding Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen heeft zijn vergoeding in 2011 in overeenstemming gebracht met de
honoreringscode van de VTW. De Raad van Commissarissen vindt het gerechtvaardigd de honorering
van de leden te koppelen aan het maximum van de code, vanwege de omvang en de complexiteit
van de corporatie. Een specificatie van de vergoeding van de Raad van Commissarissen staat in de
jaarrekening.
Hoofd- en nevenfuncties van de leden van de Raad van Commissarissen
Naam

Hoofdfunctie(s)

Nevenfunctie(s)

R.W.M. Craemer

- Zelfstandig adviseur

- Bestuurslid Stichting Taxatie Manage-

- Hoofdofficier van Justitie buiten dienst

ment Instituut (TMI)
- Coördinator Integriteitoverleg Vastgoedmarkt (IOV)
- Bestuurslid Stichting Stimulerings
kader Integere Organisatie

J. Kleijwegt

- Senior manager BDO Consultants /
Financieel Management
- Lid brancheadviesgroep woning
corporaties

mw. F. Örgü

- Televisiejournalist
- Mediatrainer/coach

- Bestuurslid stichting vrienden van
IDEA
- Reserve officier Koninklijke Landmacht (CIMIC/IDEA)
- Voorzitter Rotterdam Media Commission
- Voorzitter Stichting Kulsan
- Bestuurslid Koninklijke Nederlandse
Zwembond
- Lid Connecting European Dynamic
Achievers & Role Models (CEDAR)
- Lid Raad van Commissarissen Portaal
- Vice voorzitter Corendon Foundation

vervolg op pag. 28

27

jaarverslag 2012

Naam

Hoofdfunctie(s)

Nevenfunctie(s)

mw. A.Y. Sanson

Programmadirecteur Binnenstad en

- Secretaris Bestuur Stichting Rotter-

directeur Stedelijke kwaliteit cluster
Stadsontwikkeling Gemeente Rotterdam

dam Maaskantprijs
- Bestuurslid Vrienden van het NAI
- Bestuurslid Nederland Boven Water III
- Voorzitter Raad van Commissarissen
Dudok Wonen Hilversum
- Voorzitter Raad van Commissarissen
Gooise Woonstichting

mw. A.M.E. de
Vries

- Directeur Real Estate & Construction
Ahold Europe

L.J. Wijngaarden

- lid Comité van Aanbeveling EYE Film
Instituut
- Voorzitter Raad van Commissarissen
Waterleidingbedrijf Oasen
- Commissaris SNS Reaal
- Lid Raad van Bestuur DAK
- Lid Raad van Advies College Bescherming Persoonsgegevens
- Lid Raad van Advies Oracle Nederland

1.3 Samenwerking
Rochdale werkt landelijk, regionaal en lokaal samen met verschillende partijen. In deze paragraaf staat
met welke partijen en wat we in 2012 in dit opzicht hebben ondernomen.

1.3.1 Lidmaatschappen
Rochdale is lid van drie federaties:
• de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties; deze federatie behartigt de belangen van
de aangesloten corporaties: Eigen Haard, De Alliantie Amsterdam, De Key, Ymere, Woonzorg
Nederland, DUWO, Stadgenoot en Rochdale;
• de Federatie van Zaanse Woningcorporaties; deze federatie bestaat uit: Parteon, ZVH, Eigen
Haard, Wormer Wonen, Woonzorg Nederland en Rochdale;
• de Samenwerkende Woningcorporaties Waterland; de leden hiervan zijn: Wherestad, IntermarisHoeksteen, Wooncompagnie, Woonzorg Nederland, Eigen Haard, AWM en Rochdale.
Daarnaast maakt Rochdale deel uit van de landelijke koepelorganisatie Aedes en van het samenwerkingsverband De Vernieuwde Stad, een initiatief van actieve, stedelijke corporaties.
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1.3.2 Samenwerking en overleg met belanghebbenden
In 2012 heeft Rochdale haar stakeholders geïnventariseerd en gecategoriseerd. Ook hebben we de
verantwoordelijkheden voor stakeholders verdeeld over de bestuurders. De investeringen in onze relaties
met stakeholders en een transparante, open houding hebben gezorgd voor meer begrip voor ingrijpende
beslissingen rond projecten. Daarnaast konden wij een aantal projecten voor een deel of helemaal overdragen aan andere partijen die de projecten wel kunnen realiseren, bijvoorbeeld beleggers.

Bewonersorganisaties
De Raad van Bestuur overlegt over beleidsvoornemens met de Bewonersraad Rochdale, het overkoepelend orgaan van huurders. In 2012 waren er tien plenaire overleggen. Eind 2012 hebben wij onze
handtekening gezet onder een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met de Bewonersraad Rochdale.
Daar waren verschillende aanleidingen voor. Allereerst spelen we in op de nieuwe overlegwet die sinds
2009 van kracht is. Deze wet verbetert de positie van huurdersorganisaties en bewonerscommissies.
Ten tweede betekenen de organisatieveranderingen bij Rochdale dat we nieuwe afspraken met de
bewonersraad moeten maken over een aantal organisatieaspecten. Ten derde is de insteek van de
samenwerking veranderd. Wij werken proactief en open met onze bewonersraad samen.
Dankzij de nieuwe overeenkomst kunnen we beter inspelen op nieuwe participatievormen zoals (digitale) klantenpanels, themabijeenkomsten en gerichte werkgroepen. Ook staat duidelijker omschreven
wat wij van elkaar verwachten en wie welke taken op zich neemt. In 2013 werken we een aantal afspraken uit de samenwerkingsovereenkomst verder uit. Rochdale heeft steeds minder bespreekpunten
met de gebiedsraden. Dat komt doordat we de vestigingen hebben opgeheven en onze organisatie
hebben gecentraliseerd. We hebben alleen in de eerste helft van 2012 met de gebiedsraden overlegd.
Ook in de samenwerkingsovereenkomst hebben de gebiedsraden geen rol meer.
De bewonersraad heeft in 2012 advies uitgebracht over de volgende onderwerpen:
• voorgenomen prestatieafspraken met de gemeente Diemen;
• beleid huurharmonisatie en liberalisatie;
• nieuw Koersdocument;
• verkoopbeleid;
• huurverhoging 2012;
• administratiekosten (advies uit eigen beweging);
• standaard huishoudelijk reglement in vve’s;
• beleid mutatieonderhoud;
• aanbesteding energieleverancier.
Over de volgende onderwerpen heeft Rochdale in 2012 de bewonersraad advies gevraagd, en zal de
bewonersraad begin 2013 zijn advies uitbrengen:
• reglement Geschillenadviescommissie;
• klachtenbeleid;
• betaalbaarheidsmaatregel.
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De overige gespreksonderwerpen zijn:
• organisatiewijzigingen bij Rochdale en de bewonersraad;
• samenwerkingsovereenkomst;
• modernisering bewonersparticipatie;
• werkafspraken huurders in een vve;
• projectparticipatie;
• strategisch voorraadbeheer.
Ook met bewonersorganisaties hebben we in 2012 contacten onderhouden. Op bestuurlijk niveau
hebben we onder andere overlegd met het Amsterdams Steunpunt Wonen (ASW), de Huurdersvereniging Amsterdam (HA) en de bewonersvereniging Oost.

Toezichthouders: CFV, WSW en het ministerie
In 2012 heeft Rochdale verschillende keren op bestuurlijk niveau overlegd met het CFV en het WSW
over onze financiële positie. Het CFV is van oordeel dat onze positie past bij het programma dat
we voor de komende periode hebben vastgesteld en verleende ons daarom de A1-status. Het WSW
oordeelde dat we kredietwaardig zijn en kende ons het gevraagde faciliteringsvolume voor 2013 toe.
Daarnaast hebben we op uitvoerend niveau een goede en stabiele samenwerking waarbij we ook alle
kwartaalrapportages bespreken. De halfjaarlijkse besprekingen met het ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) hebben we voortgezet. Met de directie Woningmarkt hebben we
twee keer bestuurlijk overlegd. Daarbij kwamen de resterende punten van het herstelplan aan de orde
zoals de posities en projecten Nieuwe Meer, Frankemaheerd, Elsevier en de Badhuisweg. Doordat
ons herstelplan voor een groot deel voltooid is, is er ook ruimte gekomen voor overleg over andere
onderwerpen. Zo hebben wij in 2012 de condities voor de verkoop van Kleiburg en onze terugtreding
uit stichting Brasa besproken.

Stadsregio Amsterdam
Op regionaal niveau werken we op het gebied van woonruimtebemiddeling samen met gemeenten en
corporaties in de stadsregio Amsterdam. Onze samenwerking met de corporaties in de regio verloopt
via het Platform Woningcorporaties Noordelijke Randstad (PWNR). In 2012 is een nieuw convenant
voor de woonruimteverdeling in de Stadsregio Amsterdam vastgesteld. Dat werd per 1 januari 2013
van kracht. De belangrijkste wijziging daarin is dat per 1 januari 2013 geen regionale binding meer
nodig is om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning. Ook komt er een lotingsysteem
voor een beperkt deel van het huuraanbod.

Zaanstad, Purmerend, Landsmeer en Diemen
In 2012 hebben we de banden met de bestuurders van de gemeenten Zaanstad, Purmerend, Diemen
en Landsmeer aangehaald.
• In Zaanstad hebben we gesprekken gevoerd op bestuurlijk niveau over onder andere de Havenbuurt en Poelenburg. Door afnemende financiële ruimte waren daar eerder vastgestelde vernieuwingsplannen niet meer haalbaar. In de Havenbuurt hebben wij daarbij constructief samengewerkt
met onze collega Parteon. Ook met onze andere partner in Zaanstad, corporatie ZVH, hebben wij
de bestuurlijke samenwerking versterkt, in het kader van de wijkaanpak in Poelenburg;
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• In Landsmeer hebben wij met de wethouder gesprekken gevoerd over onze voorraad;
• In Diemen hebben wij de nieuwe prestatieafspraken begin 2013 hebben ondertekend. Verder
hebben wij met de wethouder het project de Brede Hoed besproken. Dit is een voor de gemeente
Diemen belangrijk project met woningen, zorgvoorzieningen en een parkeergarage. Het project
hebben wij aan een belegger overgedragen.

Amsterdam-Zuidoost
In Zuidoost hebben wij op bestuurlijk niveau overleg gevoerd over onder andere:
• de verkoop van Kleiburg;
• het project Frankemaheerd;
• de afbouw van onze positie in Karspelhof;
• beëindiging van onze deelname aan het projectbureau Vernieuwing Bijlmermeer;
• het plan om voor vijftien jaar onze ontwikkelpositie aan de Daalwijkdreef af te staan voor de
ontwikkeling van zevenhonderd tijdelijke studentenwoningen door studentenhuisvester DUWO;
• de betalingsachterstanden van het kerkverzamelgebouw De Kandelaar, de problematiek rond
de Bijlmerbewonersraad, het succesvolle verslaafdenopvangproject aan de Flierbosdreef en de
relatie met Kansrijk Zuidoost. Dat is een stichting die mensen met een laag inkomen ondersteunt
bij het rondkomen met een beperkt budget.
Daarnaast hebben we onze betrokkenheid bij Zuidoost gestalte gegeven door een persoonlijke vertegenwoordiging in het bestuur van Zuidoost Partners. Daarin zijn behalve de stadsdeelvoorzitter ook
veel bestuurders van grote bedrijven in Zuidoost vertegenwoordigd. Het doel van de stichting is de
kansen van bewoners te vergroten door de economie van Zuidoost een impuls te geven.

Amsterdam Nieuw-West
In Nieuw-West heeft het bestuur van Rochdale met verschillende stadsdeelwethouders en de stadsdeelvoorzitter de leefbaarheidsproblemen besproken. Vooral de aanpak en huisvesting van de zogenoemde Top 600-jongeren kreeg veel aandacht. Dat is een groep jongeren die de meeste overlast in de
buurt veroorzaakt. Ook hebben wij de leefbaarheidsproblemen rond de Van Leeuwenlaan besproken.
Een bespreekpunt was of een pilot met woningtoewijzing de overlast kan beperken en de verhuurbaarheid van de woningen kan verbeteren.
Daarnaast hebben wij in 2012 onder andere overlegd over:
• Afwikkeling van de opheffing van Far West en de voortgang van de vernieuwing in Nieuw-West. Dit
overleg heeft onder meer geresulteerd in een vrijgemaakt budget uit het Stimuleringsfonds. Dat
budget is € 6 miljoen. Hiermee kon onder andere het plan voor de renovatie van het complex aan
de Jan Voermanstraat worden vlotgetrokken;
• de geplande renovatie van het ouderencomplex Osdorperhof en de herverkaveling van de Aireystrook aan de Burgemeester De Vlugtlaan;
• de jachthaven aan de Nieuwe Meer. In het overleg met het stadsdeel is voorgesteld de bestemming van de locatie te veranderen in een hotelbestemming. Dan kunnen wij onze positie daar
sneller en beter verkopen;
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• de bestemmingswijziging van het voormalige kantoor van Rochdale aan de Slotermeerlaan. Deze
besprekingen zijn succesvol geweest; wij hebben het kantoor inmiddels verkocht.

Amsterdam-Noord
In Noord heeft Rochdale bestuurlijk contact gehad met verschillende portefeuillehouders over:
• de leefbaarheid en de voortgang van de stedelijke vernieuwing in Nieuwendam-Noord en de
Banne. Onze bestuursvoorzitter is in dit kader ook betrokken geweest bij het debat over de
Toekomstvisie voor Noord. Aan dat debat deed het volledige college van Noord mee;
• de voortgang en de oplevering van het winkelcentrum, de woningen en de parkeergarage aan het
Bezaanjachtplein. Een project dat we in een goede samenwerking met AM Wonen hebben ontwikkeld;
• de ontwikkeling van het Breehorngebied;

Amsterdam-West
Onze bestuursvoorzitter heeft diverse keren met de portefeuillehouders over verschillende vernieuwingsprojecten overlegd. Aan de orde kwam onder andere:
• onze uittreding uit de ontwikkeling van de Houthavens;
• de vernieuwing van de Kolenkitbuurt en de verschuiving in de aanpak van sloop-nieuwbouw naar
renovatie en beheer;
• de afwikkeling van het grote project De Hallen met als resultaat dat Rochdale € 1,3 miljoen heeft
ontvangen als vergoeding voor de projectkosten die wij gemaakt hebben.
• de overdracht van onze positie aan de Buyskade
• het voormalige kantoorpand Elsevier. Wij willen graag het bestemmingsplan aanpassen. Verder
hebben we overlegd over de erfpachtvoorwaarden om de projectbegroting sluitend te krijgen.
Deze overleggen hebben de ombouw van het kantoorpand tot studenteneenheden dichterbij
gebracht. Onze vaste partner in studentenhuisvesting DUWO zal de eenheden turnkey afnemen;
• het sloop-/nieuwbouwproject in Blok AB25 in de Staatsliedenbuurt. Wij hebben werkafspraken
gemaakt om dit nieuwbouwproject voor de roze ouderenwoongroep verder te realiseren. In overleg met het stadsdeel zoeken we financiers, en leggen we contact met andere partijen waarmee
we naar tevredenheid zaken doen, zoals Habion. Dat is een landelijk werkende corporatie die
gespecialiseerd is in ouderenhuisvesting met een zorg- en dienstenaanbod.

Amsterdam-Oost
Dankzij onze samenwerking met Habion en Bouwinvest rond de eerste nieuwbouwprojecten konden
wij de vernieuwing van Jeruzalem voortzetten. Wij hebben hierover overlegd met de portefeuillehouder. Die heeft aangegeven dat hij het waardeert dat Rochdale zich inspant om het project Jeruzalem
te vervolgen. Verder hebben wij onder andere overlegd over de leefbaarheid op Steigereiland, de
Transvaalbuurt en Jeruzalem.

Amsterdam-Zuid
In de stadsdelen Centrum en Zuid spelen geen grote vernieuwings- en leefbaarheidsopgaven. Er is
op bestuurlijk niveau gesproken over onze verkoopplannen en de projecten Boelelaan en de Amstelveenseweg.
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Zorg en welzijn
Rond leefbaarheid, onderwijs en welzijn hebben we bestuurlijk contact met veel instellingen. Vaak
werken we ook met hen samen.
• Bestuurlijk zijn we vertegenwoordigd in het JINC, een netwerk van welzijns- en onderwijsorganisaties met als doel jongeren uit achterstandswijken richting een goede start op de arbeidsmarkt te
begeleiden. Dat gebeurt door schooluitval te voorkomen en een studiekeuze met zicht op werk te
stimuleren.
• Daarnaast hebben we contacten met Jeugdzorg en de Espritscholengroep. Verder zijn we
bestuurlijk vertegenwoordigd bij Critical Friends, een organisatie om scholen te laten reflecteren
op hun onderwijsmethoden. Bestuurlijk hebben we ook contact met de stichting Studenten voor
Samenleving, in het kader van het project Vooruit. Met dit project komen woningen voor studenten
beschikbaar. De studenten moeten dan als tegenprestatie iets doen voor de leefbaarheid en
ontwikkeling van de buurt.
• Rond het hoger onderwijs werken we samen met de Academie van de Stad, de Hogeschool van
Amsterdam en het college Sociale Wetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. Met de
laatste organisatie bespreken we vraagstellingen die studenten voor ons kunnen onderzoeken. Zo
ontstaat een win-winsituatie: de studenten krijgen de kans een maatschappelijk urgente vraag te
onderzoeken en ervaring op te doen bij een grote speler in het maatschappelijk middenveld. En wij
krijgen antwoord op onze vragen.
• Rond de zorg hebben we regelmatig bestuurlijk overleg met de zorgverleners Cordaan, Osira
en Amsta. Met hen hebben wij onder andere de problemen in Zuidoost besproken. Daar is een
overaanbod van zorgwoningen. In dat kader is onze bestuurder ook aangesloten bij het overleg
Toekomst Ouderenzorg, samen met onder andere Stadgenoot, HVO/Querido, Osira en Cordaan.
In dit overleg, onder voorzitterschap van een van de Amsterdamse wethouders, komen de gevolgen van het scheiden van zorg en wonen aan de orde.
• Jaarlijks overleggen wij bestuurlijk met de directeur van het Leger des Heils en met HVO/Querido,
een organisatie die mensen met een psychiatrische beperking of sociaaleconomische problemen
ondersteunt.
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2 Wonen
Onze kerntaak is ervoor te zorgen dat mensen met een laag inkomen betaalbaar en goed kunnen
wonen in de gebieden waarin wij actief zijn: Amsterdam, Zaanstad, Purmerend, Diemen en Landsmeer. In 2012 hadden we twee prioriteiten rond wonen:
• Verbeteren van de dienstverlening voor onze huidige huurders en voor nieuwe klanten;
• Onze inkomsten verhogen om die doelstelling te kunnen halen. Dat doen we onder andere door
huren te verhogen en huurachterstanden en huurderving zo laag mogelijk te houden.

2.1 Verhuur
In 2012 hebben we circa 2.100 nieuwe huurovereenkomsten gesloten. Dat is een daling van meer dan
15 procent ten opzichte van het jaar er voor. We verhuurden 80 procent van onze woningen met een
huurprijs tot de huurtoeslaggrens.
Woonruimtebemiddeling naar prijsklasse*
Prijsklasse

Verhuurd 2012

Niet in regulier beheer**

Verhuurd 2011

21

1%

112

4%

Tot kwaliteitskortingsgrens (€ 366,37)

224

11%

443

18%

Tot hoogste aftoppingsgrens (€ 561,98)

777

37%

1.070

43%

Tot huurtoeslaggrens (€ 664,66)

656

31%

562

22%

Vrije sector (> € 664,66)

424

20%

313

13%

2.102

100%

2.500

100%

Totaal

* Betreft aantallen exclusief door DUWO verhuurde woningen
** Niet in regulier beheer: woningen in beheer bij instellingen, niet-verkochte koopwoningen nieuwbouw, nietverkochte huurwoningen.

Woonruimtebemiddeling naar doelgroep en prijsklasse
Inkomen

Huur tot
Huur tot
Huur
kwaliteitsaftopgrens
boven
kortingsgrens		aftopgrens

Totaal

Overig**

Totaal

Laag*

79%

77%

77%

77%		

Hoger

21%

23%

23%

23%		

85

483

887

Totaal aantal

1.455

647

2.102

* Definitie ‘Laag inkomen’: Alleenstaanden < € 22.025 (65 jaar en ouder < € 20.675) en meerpersoonshuishoudens < € 29.900 (65 jaar en ouder < € 28.225)
** Van door derden verhuurde woningen stelt Rochdale geen huurprijs vast.

Europaregeling
Volgens de Europaregeling moeten corporaties per jaar 90 procent van hun vrijkomende woningen
met een kale huurprijs onder de huurtoeslaggrens verhuren aan huishoudens met een inkomen van
maximaal € 34.085,- (prijspeil 2012). De resterende 10 procent mogen wij toewijzen aan huishoudens
met een hoger inkomen die moeite hebben om passende huisvesting te vinden. Daarnaast gebruiken
wij deze ruimte voor bewoners die gedwongen hun huis uit moeten wegens renovatie of sloop.
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In 2012 verhuurden wij 95,9 procent van onze vrijkomende woningen met een kale huurprijs onder de
huurtoeslaggrens aan huishoudens met een inkomen van maximaal € 34.085,-.
Europaregeling			
Rochdale

Beheer WOM

Beheer DUWO

Totaal

Relatief

1.961

141

1.161

3.263

100,0%

Toewijzingen niet te toetsen
volgens DAEB*

410

6

0

416

12,8%

Toewijzingen wel te toetsen
volgens DAEB

1.551

135

1.161

2.847

87,2%

Toewijzing binnen 90% norm

1.464

123

1.142

2.729

95,9%

Toewijzing buiten 90% norm

87

12

19

118

4,1%

Totaal aantal toewijzingen 2012

Noodsituaties
Maximaal 5 procent van de vrijkomende woningen wijzen we buiten het aanbodsysteem toe, vooral
voor noodsituaties. Voorbeelden daarvan zijn uitzonderlijke individuele situaties zoals een traumatische
gebeurtenis of ernstige, onoplosbare overlastklachten. In 2012 hebben wij deze regeling dertig maal
toegepast. Dat is 1,6 procent van het aantal mutaties en dus ruim beneden het maximum van 5 procent.
Rochdale hanteert bij de verhuur van woningen geen voorkeursbehandeling voor personeel en relaties.
Mutatiegraad
De toegankelijkheid van huurwoningen wordt niet alleen bepaald door de huurprijs van de woningen,
maar voor een belangrijk deel ook door de mutatiegraad. De mutatiegraad is in 2012 gedaald naar 5,4
procent voor zelfstandige huurwoningen. In 2011 was dit nog 6,5 procent. Dit cijfer is gebaseerd op
het aantal verhuringen inclusief tijdelijke verhuur. De mutatiegraad is onder andere laag omdat maar
weinig mensen de overstap naar een koopwoning hebben gemaakt. Ook is er beperkte doorstroom
naar een andere huurwoning vanwege het beperkte aanbod. We voorzien nog een verdere daling van
de mutatiegraad in de komende jaren. De mogelijkheden voor middeninkomens op de woningmarkt
zijn door de inkomensgrens bij de toewijzing van sociale huurwoningen ingeperkt. Daardoor blijven
mensen met een middeninkomen waarschijnlijk langer in hun huurwoning wonen.

2.1.1 Doelgroepen
Voor drie groepen spant Rochdale zich extra in. Dat zijn:
• starters op de huurmarkt: studenten en jongeren;
• ouderen die zorg of woonbegeleiding nodig hebben;
• mensen die maatschappelijke opvang nodig hebben.
Starters op de huurmarkt: studenten en jongeren
Studenten en jongeren komen op de vrije markt maar moeilijk aan woonruimte. Zij hebben ook niet
de tijd om jaren te wachten. Daar staat tegenover dat hun inkomenspositie vaak snel verbetert. In de
huisvesting van studenten trekt Rochdale samen met DUWO op onder de naam DUWO Rochdale
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Combinatie. We realiseren studentencomplexen, maar ook tijdelijke (container)woningen en tijdelijke
verhuur in complexen waarvan de sloop of renovatie is uitgesteld. In alle gevallen geldt dat de contracten tijdelijk zijn. Zodoende komen de woningen weer vrij nadat de studenten afgestudeerd zijn.
In 2012 verhuurden we samen met DUWO in totaal 693 kamers en woningen aan studenten.
Voor jongeren hebben we in 2012 in Amsterdam voor het eerst woningen met een jongerencontract
aangeboden en verhuurd. Het contract houdt in dat we woningen aanbieden aan jongeren in de leeftijd van 18 tot en met 22 jaar. De huurovereenkomst eindigt automatisch een half jaar nadat de huurder
26 jaar oud is geworden.
Wij verhuren ook woningen op basis van verschillende vormen van tijdelijke contracten, vooral aan
studenten en jongeren. Dat doen we hoofdzakelijk in complexen die we gaan renoveren of slopen.
Het aanbod in de tijdelijke verhuur is de laatste jaren groter geworden, onder andere door uitstel van
sloop- of renovatieprojecten. Dankzij tijdelijke contracten kunnen wij deze woningen toch verhuren
en hoeven de complexen niet leeg te staan. In 2012 sloten wij 670 nieuwe tijdelijke huurcontracten af.
Een deel van de tijdelijke overeenkomsten betreft antikraak. In 2012 hebben wij 58 van dergelijke
overeenkomsten gesloten. Wij werken samen met een beperkt aantal grote partijen op dit gebied en
evalueren regelmatig de samenwerking.

Kolenkit
In 2012 zijn we gestart met tijdelijke huisvesting van studenten in woonblokken in de Kolenkitbuurt in Amsterdam-West. Omdat de stadsvernieuwing wegens de verslechterde woningmarkt
is vertraagd, zijn de woningen tijdelijk beschikbaar. Voor de tijdelijke huisvesting hebben we
overeenkomsten gesloten met DUWO. Zij verhuren de 84 eenheden met een campuscontract
aan studenten en verzorgen het dagelijks beheer.

Boelelaan
Op De Boelelaan, een gunstige locatie vanwege de nabijgelegen Vrije Universiteit, verhuren
we een aantal woningen aan DUWO op basis van short stay. De doelgroep zijn buitenlandse
studenten. Ook verhuren we een aantal voormalige bedrijfsruimten aan studenten op basis van
campuscontracten.

Tijdelijke eenheden in Houthavens, Zeeburgereiland en Daalwijkdreefzone
In 2012 zouden de contracten voor de tijdelijke en demontabele studenteneenheden in Westerpark (190 eenheden) en Zeeburgereiland (235 eenheden) aflopen. Wij zijn met de stadsdelen
overeengekomen dat de tijdelijke eenheden langer kunnen worden verhuurd. Daarnaast kwam
er aan de Daalwijkdreefzone ruimte vrij voor tijdelijke studentenwoningen, doordat een project
is uitgesteld. DUWO heeft er 700 studentenwoningen gerealiseerd.
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Ouderen: bij voorkeur samen met gelijkgestemden
Voor doelgroepen die zorg nodig hebben, heeft een zelfstandige woning de voorkeur. De mate waarin
dat kan, hangt af van de zorg die de klant nodig heeft. Grootschalige zorgcentra sluiten steeds minder
aan op de vraag van ouderen, ook als het gaat om mensen met een zorgbehoefte die niet langer
zelfstandig kunnen wonen. Wel is er vraag naar kleinschalige woonvormen. Populair zijn woonvormen
voor gelijkgestemden, bijvoorbeeld mensen met dezelfde herkomst. Professionele partijen bieden de
zorg en wij richten ons op passende huisvesting. Rochdale zet zich in voor deze woonvormen, onder
andere door woongroepen voor allochtone ouderen te realiseren. In 2012 hebben wij gewerkt aan de
ontwikkeling van het nieuwbouwproject AB 25 in Amsterdam-West voor een woongroep van homoseksuele senioren.
Bijzondere doelgroepen
Ook heeft Rochdale extra aandacht voor mensen met een handicap, daklozen, verslaafden of mensen
met andere bijzondere problemen. Huisvesting organiseren we in samenwerking met gemeenten,
federaties, collega-corporaties en instellingen die zorg en begeleiding verlenen. Wij bieden geschikte
woningen en anderen verlenen de noodzakelijke zorg. In 2012 hebben we in totaal 122 woningen
beschikbaar hebben gesteld voor bijzondere doelgroepen.
Beschikbaar gestelde woonruimte voor bijzondere doelgroepen
2012

2011

2010

2009

Begeleid wonen (inclusief intramurale zorg en
zelfstandig begeleid wonen)

45

46

37

30

5 procentregeling voor noodsituaties

30

26

24

15

Asielzoekers

24

46

83

117

2

1

3

1

20

20

32

13

Tweedekansbeleid
Woningzoekenden met urgentieverklaring
Doorstroomregeling
Totaal

1

0

2

0

122

139

181

176

Achter de Voordeur in de Kolenkitbuurt
Rochdale heeft in 2012 in totaal veertien woningen beschikbaar gesteld voor het project Achter
de Voordeur in de Kolenkitbuurt. In dit project worden gezinnen en individuele bewoners met
diverse problemen geholpen om hun leven weer op de rit te krijgen. Vaak is er sprake van
schulden, werkloosheid, schooluitval of een combinatie daarvan. Overbewoning of slechte
huisvesting verhelpen is een van de manieren om deze huishoudens te ondersteunen.
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Pak je Kans
Een woning, een baan een dagbesteding. Dat krijgen jonge criminelen uit de Amsterdamse
‘Top 600’ als ze na het uitzitten van hun gevangenisstraf deelnemen aan het nieuwe project
Pak je Kans in stadsdeel Nieuw-West. Dit uitstroomproject moet veelplegers helpen een nieuw
bestaan op te bouwen. Het stadsdeel heeft Rochdale benaderd, en wij hebben aangegeven dat
we willen meedoen met dit project. Het gaat vooralsnog om één woning die we beschikbaar
willen stellen voor een jaar. We verhuren deze woning dan aan het stadsdeel.

2.2 De huurinkomsten verhogen
Een van onze doelstellingen in 2012 was de huurinkomsten verhogen. Dit door middel van de volgende
maatregelen:
• een huurverhoging voor hogere inkomens in te voeren;
• de mogelijkheden voor huurharmonisatie in de sociale sector te benutten;
• een woningvoorraad voor middengroepen in het prijssegment van € 650,- tot € 900,- creëren door
meer woningen te liberaliseren;
• de huurachterstanden terug te dringen tot 1,2 procent;
• de huurderving terug te dringen:
- Totaal van de huurderving door frictieleegstand naar 0,9% (sociale huur en vrije sectorhuur
samen)
- Huurderving door mutatieonderhoud naar 0,3% (sociale huur en vrije sectorhuur samen)
- Terugdringen van oninbaarheid
Huurverhoging
In 2012 was de regering van plan een extra huurverhoging van 5 procent mogelijk te maken voor
huishoudens met een belastbaar inkomen hoger dan €43.000,- per jaar. Wij wilden die mogelijkheid
benutten, maar de regering heeft het plan niet in een wet omgezet. Wel hebben wij per 1 juli de
huurprijzen van onze sociale huurwoningen verhoogd met het inflatiepercentage van 2,3 procent.
Voor geliberaliseerde woningen en overig bezit hebben wij 4,8 procent (het inflatiepercentage plus 2,5
procent) aangehouden.
Wij hebben de huur niet verhoogd van woningen die binnen afzienbare tijd ingrijpend worden gerenoveerd of gesloopt en ook niet van woningen met een contract op basis van tijdelijke verhuur.
Huurharmonisatie
Het uitgangspunt van het harmonisatiebeleid is verhoging naar 100 procent van de maximale huurprijs. Daarbij houden we rekening met:
• prestatieafspraken die we met gemeenten hebben gemaakt;
• de huurprijs van woningen voor specifieke doelgroepen;
• marktomstandigheden.
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Over onze gehele voorraad gemeten, brengen wij gemiddeld 68,8 procent van de maximale huur
in rekening. Eind 2011 was dat nog 68,3 procent. Dit percentage stijgt maar langzaam vanwege de
lage mutatiegraad van onze woningen en vanwege het feit dat we voor verschillende doelgroepen de
huurprijzen aftoppen.
Liberalisatie
We liberaliseren maximaal 25 procent van sociale huurwoningen die per jaar vrijkomen. Daarvan
houden we minimaal 80 procent beschikbaar voor de middeninkomens, door een huur te vragen
tussen € 665,- en € 900,- per maand. Dat is een van onze manieren om meer variatie te brengen in
het aanbod in wijken. Ook houden we rekening met onze doelgroepen. Zorgwoningen, aangepaste
woningen voor gehandicapten en atelierwoningen voor kunstenaars liberaliseren we niet. Hetzelfde
geldt voor een deel van onze woningen voor grote gezinnen en voor ouderen. Waarschijnlijk hebben
we in 2016 ongeveer 3.000 geliberaliseerde woningen in portefeuille.
Huursomstijging
De huursomstijging van woongelegenheden was in het verslagjaar 4,2 procent. In 2011 was dit nog
2,9 procent. De toename ten opzichte van vorig jaar komt voor het grootste deel door een hoger
inflatiepercentage (in 2011 was dit 1,3 procent en in 2012 in totaal 2,3 procent). Voor een kleiner deel
is de stijging een gevolg van harmonisatie en liberalisatie. De huursomstijging wordt berekend over de
eenheden die het gehele jaar in exploitatie zijn.
Huursomstijging
Woningen
Eenheden in
WoonTotaal
		verzorgingseenheden
woon		
huizen		gelegenheden
Stijging huursom

Overig*

2,3%

2,2%

2,3%

2,2%

1,2%

1,8%

0%

3,7%

2,0%

1,3%

4,1%

2,2%

6,1%

4,2%

2,5%

exclusief harmonisatie**
Stijging huursom door
harmonisatie/verbetering***
Huursomstijging totaal
*

Onder overig vallen garages, bedrijfsruimten en verzorgingshuizen.

**

Dit is de huursomstijging als gevolg van de jaarlijkse huurverhoging per 1 juli

*** Dit is de huursomstijging in procenten tussen 1 januari en 31 december, exclusief de jaarlijkse huurverhoging
per 1 juli.

Huurachterstanden en -derving
We besteden veel aandacht aan het voorkomen en bestrijden van huurschulden. De ervaring leert dat
schuldenproblematiek beperkt blijft als de bewoner al in een zo vroeg mogelijk stadium in contact met
ons en de hulpverlening komt. In 2012 hebben we onze aanpak en organisatie op dit punt veranderd.
We hebben de afdelingen Huurincasso en de Huuradministratie samengevoegd tot één afdeling. In
2012 is het aantal ‘jonge’ huurachterstanden (tot 30 dagen) aanzienlijk afgenomen.
Ongeveer 70 procent van de huurachterstanden (onder zittende huurders) is in handen van de deur-
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waarder. We hebben de samenwerking met de deurwaarder in 2012 geïntensiveerd. Zo overleggen we
periodiek over de voortgang van de incassodossiers en te volgen procedures.
Huurachterstand (bedragen x € 1.000)
(on)zelfstandige
huurwoningen

BOG en overige nietwoongelegenheden

Totaal

2.929

539

3.468

229.938

17.375

247.313

1,27%

3,10%

1,4%

Huurachterstand zittende huurders
Som netto jaarhuur
Huurachterstand zittende huurders
als % brutojaarhuur

Huurderving (bedragen x € 1000,-)
2012

2011

2010

2009

2008

215.331

190.856

191.820

183.548

177.338

16.877

16.018

15.539

13.915

9.308

232.208

206.874

207.359

197.463

186.646

Huurderving (on)zelfstandige
huurwoningen en wooneenheden

1.770

1.600

3.380

2.352

1.545

Huurderving BOG en overige
niet-woongelegenheden

1.380

1.396

3.567

959

180

Totaal huurderving

3.150

2.996

6.947

3.311

1.725

Huurderving als % jaarhuur

0,8%

0,8%

1,8%

1,3%

0,9%

Huurderving als % jaarhuur BOG en
overige niet-woongelegenheden

8,2%

8,7%

23,0%

6,9%

1,9%

Huurderving als % totale jaarhuur

1,4%

1,4%

3,4%*

1,7%

0,9%

Bruto jaarhuur (on)zelfstandige
huurwoningen en wooneenheden
Bruto jaarhuur BOG en overige
niet-woongelegenheden
Totaal bruto jaarhuur**

(on)zelfstandige huurwoningen
en wooneenheden

* Het huurdervingspercentage van 2010 is inclusief de huurderving van Frankemaheerd in 2010. In 2011 en 2012
is geen huurderving opgenomen voor Frankemaheerd en is alleen een voorziening getroffen
** In de bruto jaarhuur zijn de servicekosten niet opgenomen en het bedrag aan huurderving wel. Dit verklaart
het verschil met de netto jaarhuur zoals opgenomen in de tabel over huurachterstand.
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2.3 Onze dienstverlening
In 2012 hebben we de dienstverlening aan onze klanten verder verbeterd.
Onze doelen waren onder andere:
• onze telefonische en digitale bereikbaarheid verbeteren;
• het afhandelen van reparaties en klachten meer vanuit klantperspectief organiseren;
• klachten zorgvuldig behandelen;
• onze dienstverlening beter laten aansluiten op de behoeften van de klant.
Wij hebben dit onder andere vertaald in de doelstelling om in 2012 het KWH-label te halen met
minstens een zeven.

Programma Klant
Sinds 2011 hebben we het Programma Klant. In dit programma geven we onze doelstellingen voor
onze dienstverlening handen en voeten. Dat hebben we in 2012 gedaan door:
• de belangrijkste klantprocessen opnieuw en vanuit de klant in te richten (bijvoorbeeld het mutatieproces, huurincasso en overlastmeldingen);
• een proces in te richten om klachten snel en adequaat af te handelen;
• concrete werkafspraken te maken over hoe iedere medewerker van Rochdale de telefoon beantwoordt;
• een klantvolg- en kennissysteem aan te schaffen om de contacten met de klant vast te leggen en
vragen snel en eenduidig af te handelen;
• een vve-lijn op te zetten voor de telefonische dienstverlening rondom technisch beheer van
Rochdale aan vve’s;
• meer medewerkers in te zetten in het KCC en hun kwaliteit te verbeteren. Daarmee bereiden we ons
voor op de situatie in 2013. Dan zullen alle klantcontacten in eerste instantie via het KCC lopen.

Klantbeleving
Het KWH heeft heel 2012 de beleving van onze klanten gemeten. Elke maand hebben klanten die
een nieuwe woning huurden, een woning opzegden of een reparatieverzoek indienden een enquête
ontvangen. In 2013 bleek dat we het KWH-label net niet gehaald hebben, ondanks een mooie gemiddelde score van 7,1. Dat komt doordat we op de aandachtspunten ‘contact’ en ‘klachten behandelen’
net onder de norm scoorden. Op basis van de uitkomsten van de KWH-meting gaan wij onze dienstverlening verder verbeteren.
We hadden onszelf als norm gesteld om 90 procent van de inkomende telefoontjes direct (binnen 30
seconden) te beantwoorden. Dit is net niet gelukt. Gemiddeld was dit 89 procent in 2012. Het is wel
een forse verbetering ten opzichte van 2011 toen dit nog 84% was.
Rochdale kreeg 15 procent minder telefoontjes dan in 2011. De daling is zichtbaar vanaf het tweede
kwartaal 2012. Dit heeft onder andere te maken met onze betere bereikbaarheid; daardoor hoeven
klanten minder vaak terug te bellen.
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Dienstverlening aan vve’s
Rochdale heeft haar aandeel in Pro VVE Beheer afgestoten. Daarna hebben wij een overeenkomst met
Pro VVE Beheer gesloten. Deze nieuwe overeenkomst geeft de gewenste professionalisering van het
vve-beheer verder vorm. Er is een duidelijk onderscheid gemaakt in verschillende rollen en taken in de
vve: het financiële en administratieve beheer, het technisch beheer en de bestuurstaken.
Pro VVE Beheer gaat zich vooral richten op het financiële en administratieve beheer. De particuliere
eigenaren vullen zo veel mogelijk de bestuurstaken in. Als de andere eigenaren geen belangstelling
hebben voor een bestuursfunctie dan zal Rochdale die (tijdelijk) vervullen. Voor ons is het geen doel op
zich om bestuurstaken te vervullen. Juist individuele eigenaren zijn erg betrokken bij de vve en kunnen
de belangen ervan goed behartigen.
Rochdale biedt sinds 2012 technisch beheer aan vve’s aan. Inmiddels hebben we hierover met 69
vve’s een overeenkomst gesloten en zijn we al in 11 vve’s gestart met de uitvoering ervan.
Wij gaan terughoudend om met onze meerderheid in een vve. Als een overtuigende meerderheid van
de overige eigenaren (in de meeste gevallen een minderheid binnen de vve) afwijzend staat tegenover
het technisch beheer door Rochdale Onderhoud, dan accepteren wij dit en sluiten wij ons daarbij aan.

Klachten en geschillen
Rochdale streeft ernaar de klachten van klanten vanuit de werkorganisatie op te lossen. Wanneer een
klant na de afhandeling van de klacht niet tevreden is, is er sprake van een geschil. Dan neemt de
Geschillenadviescommissie de klacht in behandeling. De commissie adviseert de Raad van Bestuur
over de behandelde zaken. Dat advies is gebaseerd op onderzoek en hoorzittingen. De Raad van
Bestuur beslist. De adviezen van de commissie zijn niet alleen bedoeld om incidentele geschillen op
te lossen, maar ook om verbeterpunten voor de organisatie te signaleren.
Samenstelling van de Geschillenadviescommissie in 2012
Naam

Functie

De heer mr. E.N. de Bode

Onafhankelijk voorzitter

Mevrouw E.F. Jungen

Lid namens Bewonersraad Rochdale

De heer R. Misset

Plaatsvervangend lid namens Bewonersraad Rochdale

Mevrouw G. van der Straaten

Lid namens Rochdale

Mevrouw M. de Jong

Plaatsvervangend lid namens Rochdale

Mevrouw mr. E. Timmerman

Ambtelijk secretaris

In 2012 heeft de Geschillenadviescommissie in dertien gevallen een geschil onderzocht. Zij hield vier
hoorzittingen. De commissie bracht vijf adviezen uit aan de Raad van Bestuur. In vier van deze zaken
adviseerde de commissie de klagers gelijk te geven. In één zaak vond de commissie dat de klager
ongelijk had. In alle gevallen heeft de Raad van Bestuur het advies van de Geschillenadviescommissie
overgenomen. De organisatie heeft vier zaken alsnog opgelost tijdens de onderzoeksperiode. In één
zaak heeft de klager tijdens de behandeling niets meer van zich laten horen. In een andere zaak heeft
de klager verzocht om opschorting van de klacht. Twee zaken waren eind 2012 nog in onderzoek. Die
worden in 2013 afgehandeld.
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Huurders van Rochdale in Heemskerk kunnen zich wenden tot de Geschillenadviescommissie van
WOONopMAAT. In 2012 heeft deze commissie één zaak behandeld over bezit van Rochdale. De klacht
werd gegrond verklaard. Het ging om een onderhoudsklacht die we hebben opgelost op basis van het
advies dat WOONopMAAT heeft uitgebracht.

2.4 Bewonersparticipatie
In 2012 hebben we grote stappen gezet in onze ambitie om de bewonersparticipatie te moderniseren.
Nieuw is dat we bewoners meer en op andere manieren bij ons werk willen betrekken. We zoeken
actief contact met onze bewoners zowel individueel als via bewonerscommissies en wijkgesprekken.

Bewonersraad Rochdale
Eind 2012 hebben wij onze handtekening gezet onder een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met
Bewonersraad Rochdale. Dankzij de nieuwe overeenkomst kunnen we beter inspelen op nieuwe participatievormen, zoals (digitale) klantenpanels, themabijeenkomsten en gerichte werkgroepen.
In de nieuwe overeenkomst staat duidelijker dan in de vorige, wat wij van elkaar verwachten en wie
welke taken op zich neemt. Afspraken die hierover zijn gemaakt, zijn expliciet uitgewerkt. Verder is er
aandacht voor transparantie en een goede verantwoording van activiteiten en kosten. In 2013 zullen
we samen met de bewonersraad een aantal afspraken verder concretiseren en uitwerken.
De laatste jaren zijn er steeds minder onderwerpen om met de gebiedsraden te bespreken. Dat komt
doordat we vestigingen hebben opgeheven en onze organisatie hebben gecentraliseerd. In de tweede
helft van 2012 hebben wij niet meer met de gebiedsraden overlegd. Ook in de nieuwe samenwerkingsovereenkomst spelen de gebiedsraden geen rol meer.

Bewonerscommissies
Een bewonerscommissie behartigt de belangen van de huurders op het niveau van het complex en
organiseert sociale activiteiten voor haar achterban. In 2012 waren er ongeveer 120 bewonerscommissies actief. Op de nieuwe website van de Bewonersraad Rochdale is ruimte voor elke aangesloten
bewonerscommissie om een eigen pagina aan te maken en te beheren. Zo kunnen zij het contact met
hun achterban onderhouden.

Themabijeenkomsten
Voor 2012 was ons doel themabijeenkomsten te organiseren voor en met onze bewoners. In oktober zijn we hiermee gestart. Met een grote groep huurders en eigen medewerkers hebben wij toen
een bijeenkomst gehouden over het thema betaalbaarheid. Onder begeleiding van een professionele debatleider hebben we gedebatteerd over verschillende stellingen. Die stellingen gingen over
het bestaande beleid van Rochdale en over mogelijke of noodzakelijke keuzes voor de toekomst.
De bijeenkomst was verhelderend voor zowel de huurders als onszelf en past in onze visie op een
gemoderniseerd participatiebeleid.
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Klantenpanel
Drie jaar geleden zijn we begonnen met een digitaal klantenpanel. Al onze huurders kunnen daarvan
lid worden. Met het panel willen we in kaart brengen hoe klanten denken over bepaalde, woongerelateerde zaken. Er komen nog steeds nieuwe aanmeldingen voor het klantenpanel. In totaal zijn nu
ongeveer 625 huurders lid. Wij hebben in 2012 vier onderzoeken via het klantenpanel uitgevoerd. De
respons op een onderzoek varieert tussen de 50 en 65 procent.
De onderwerpen in 2012 waren:
• Visitatie
Voor het onderzoek Visitatie hebben we onze huurders ons beleid laten beoordelen. Hiermee
hebben wij de visitatiecommissie van Rochdale waardevolle informatie kunnen geven. In het
onderzoek bleek onder andere hoe belangrijk het is om moeilijke keuzes goed te blijven uitleggen
aan onze huurders.
• Starters Renteregeling
Het onderzoek naar de Starters Renteregeling heeft ons meer inzicht in de koopgeneigdheid
onder onze eigen huurders gegeven. Ook kunnen wij nu beter inschatten in hoeverre de communicatie rond de verkoopproducten onder de panelleden bekend is.
• Zichtbaar en aanwezig in de wijk
Het onderzoek ‘Zichtbaar en aanwezig in de wijk’ ging over onze nieuwe centrale dienstverlening aan
de klant. Het onderzoek liet zien dat onze klanten een goede bereikbaarheid via telefoon en digitale
media veel belangrijker vinden dan bijvoorbeeld de aanwezigheid van een woonservicepunt.
• Sociale media
Het onderzoek naar het gebruik van de sociale media organiseerden wij in samenwerking met
studenten van de VU. Het onderzoek levert informatie voor het ontwikkelen van een nieuw mediabeleid voor Rochdale.

2.5 Leefbaarheid
Ten aanzien van leefbaarheid had Rochdale zichzelf in 2012 de volgende doelen gesteld:
• de leefbaarheid te verbeteren in de gebieden waar deze te wensen overlaat of onder druk staat.
We streven ernaar dat onze wijken op leefbaarheid minimaal een zeven scoren op een schaal van
een tot tien in het onderzoek Wonen in Amsterdam. De intensieve aanpak houdt in: wijkbeheerders
inzetten, eventueel bewaking regelen, bewoners samenbrengen en ondersteunen en bewonersinitiatieven uitvoeren;
• in gebieden met een goede leefbaarheidsscore specifieke complexen aanpakken waar aandacht
voor schoon, heel en veilig nodig is;
• wederkerigheid stimuleren. Leefbaarheid is niet iets van Rochdale alleen. Wij verwachten eigen
verantwoordelijkheid en initiatief van bewoners.
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2.5.1 De leefbaarheidsaanpak van Rochdale
Het accent in onze aanpak is verschoven van fysieke vernieuwing naar intensiever beheer. Omdat
de stedelijke vernieuwing is getemporiseerd, moeten we complexen langer in stand houden. We
gaan door met op een zakelijker basis uitvoeren van activiteiten rond interim-beheer, leefbaarheid en
sociaal beheer.
In het onderzoek Wonen in Amsterdam en aanvullend onderzoek in ons werkgebied scoren de
volgendewijken lager dan een zeven. Daarom geven wij ze de komende jaren extra aandacht.
Aandachtswijken Rochdale
Stadsdeel/gemeente

Wijk

Amsterdam Nieuw-West

Kolenkit
Slotermeer

Amsterdam-Noord

Banne
IJplein Vogelbuurt
Nieuwendam-Noord

Amsterdam-Zuidoost

Geheel

Zaanstad

Poelenburg

We zetten in deze aandachtswijken ook wijkbeheer in. Wijkbeheerders zijn zichtbaar aanwezig en
gemakkelijk aanspreekbaar voor bewoners. Zij hebben een belangrijke functie in leefbaarheidsregels
handhaven en problemen signaleren. Over signaleren en doorverwijzen maken we afspraken met
maatschappelijke instellingen, zoals jeugdzorg en schuldhulpverlening.

Schone, hele en veilige complexen
We hebben ons in 2012 vooral gericht op het schoon, heel en veilig maken en houden van onze
complexen. We hebben veel gedaan om te zorgen voor schone en opgeruimde trappenhuizen, portieken, galerijen en bergingsruimten en voor beter hang- en sluitwerk. We spreken bewoners direct aan
op vervuiling, verkeerd gestalde goederen of vuilnis. We waarschuwen bewoners eerst en vragen ze
hun spullen op te ruimen of te verwijderen. Als ze dat na een paar keer vragen niet doen, halen wij zelf
de spullen weg. Soms verhalen we de kosten die we daarvoor maken op de bewoners.
Rochdale werkt ook veel met camerabeveiliging. Dat doen we om het veiligheidsgevoel van bewoners
te bevorderen, vandalisme te verminderen en onze eigendommen te beveiligen. In Amsterdam-Zuidoost, Diemen en Zaandam-Poelenburg surveilleert bovendien een beveiligingsbedrijf. De surveillanten
letten vooral op ongewenste bezoekers in de flatgebouwen. Ook posten zij op ons verzoek bij adressen waar we bijvoorbeeld drugshandel of andere criminele activiteiten vermoeden. Zij kunnen ook een
waardevolle bijdrage leveren voor overlast- en onderhuurdossiers.

Wederkerigheid
Wat bewoners zelf doen rond leefbaarheid is net zo belangrijk als onze inzet. Of het nu gaat om
hun woning, woonomgeving of buurtgenoten. In 2012 hebben we bij onze leefbaarheidsactiviteiten
aandacht besteed aan de eigen verantwoordelijkheid van bewoners. We gaven huurders in sommige
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complexen een actieve rol in de leefbaarheid verbeteren door ze te vragen op te treden als bijvoorbeeld leefbaarheidsambassadeur of portiekportier.

Leefbaarheidsambassadeurs
Leefbaarheidsambassadeurs zijn bewoners die hart hebben voor hun wijk. Deze bewoners zijn
voor Rochdale de oren en ogen in de wijk. Zij helpen ons bij problemen signaleren en doorgeven. En als dat nodig is, spreken zij ook op een verantwoorde manier buurtbewoners aan.
Vooral op die momenten waarop de wijkbeheerder van Rochdale niet aanwezig is.
Wij hebben goede ervaringen met het concept. Zo heeft het project in bijvoorbeeld Poelenburg,
Zaandam en het complex Groeneveen in Zuidoost al zijn meerwaarde bewezen. Cijfers laten
zien dat sinds de invoering bijvoorbeeld huisvuil minder vaak verkeerd wordt aangeboden. Ook
ervaren bewoners minder overlast.
Het concept leefbaarheidsambassadeurs hebben wij in 2012 uitgerold in onder andere de
Waterlandpleinbuurt in Amsterdam-Noord en in de complexen Geldershoofd en Gravestein in
Amsterdam-Zuidoost.

Treiteraanpak
Per 1 januari 2013 is in Amsterdam een nieuwe aanpak gestart om intimidatie in de woonomgeving tegen te gaan: de Treiteraanpak. Die is bedoeld om oplossingen te vinden voor ernstige
treitersituaties. De aanpak is een samenwerkingsverband van de gemeente Amsterdam, de
politie en Amsterdamse woningcorporaties. Rochdale was in 2012 nauw betrokken bij de
totstandkoming van de aanpak.
De Treiteraanpak moet ervoor zorgen dat:
• slachtoffers van intimidatie in de woonomgeving beschermd worden;
• daders hun gedrag veranderen en stoppen met intimideren, door de aandacht die zij krijgen
van betrokken instanties;
• in het uiterste geval de dader laten verhuizen in plaats van het slachtoffer.
Het gaat bij treiteren niet om gewone burenruzies, maar om structurele treiterijen, bedreigingen
en overlast, die gericht zijn tegen een specifieke persoon of een bepaald huishouden. Om
treitersituaties te stoppen, is snel optreden nodig. Daarbij is het belangrijk dat alle partners
informatie delen en een gemeenschappelijke aanpak bepalen.
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2.5.2 Landelijke wijkaanpak
Het Rijk zette in 2008 de vernieuwing van een aantal wijken op de agenda (destijds onder de noemer
Vogelaarwijken). Corporaties moesten extra in die wijken investeren om ervoor te zorgen dat die wijken
in tien jaar tijd het stedelijk gemiddelde bereikten op bepaalde terreinen. In ons werkgebied gaat het
om de volgende wijken:
Stadsdeel/gemeente

Wijk

Amsterdam Nieuw-West

Geuzenveld

		

Kolenkit

		

Osdorp

Amsterdam-Noord

Banne

		

IJplein Vogelbuurt

		

Nieuwendam-Noord

Amsterdam-West (binnen de ring)

Bos en Lommer

		

De Baarsjes

Amsterdam-Zuidoost

Bijlmer EGK-buurt

Amsterdam-Oost

Transvaal

Zaanstad

Poelenburg

We hebben onze inzet in deze wijken sinds 2008 geïntensiveerd en hebben met de partners in die
wijken wijkactieplannen en uitvoeringsovereenkomsten gesloten voor een gezamenlijke en integrale
aanpak. In 2012 hebben de Amsterdamse corporaties de Alliantie Amsterdam, De Key, Eigen Haard,
Rochdale, Stadgenoot en Ymere 377 projecten gestart om de woningen en de leefomgeving in de
hiervoor genoemde wijken verder te verbeteren.
In Bouwen aan de Stad 2 hebben we met de gemeente, de corporaties en de Amsterdamse Huurdersvereniging afgesproken om de leefbaarheid, veiligheid, bewonersparticipatie en sociale cohesie
te blijven bevorderen, ook in deze aandachtswijken. Succesvolle projecten zetten we voort en de
opgebouwde samenwerkingsverbanden blijven we benutten. De aanpak in de wijken is de afgelopen
jaren wel al veranderd. Fysieke vernieuwing is op veel plekken vertraagd of stilgevallen. We gaan door,
maar niet via sloop en nieuwbouw. We kiezen ervoor om ons normale leefbaarheidsprogramma uit te
voeren. Dat doen we in de sociale sfeer met toezicht en sociaal beheer, en verder met renovatie en
groot onderhoud. Onze leidraad is dat complexen en wijken schoon, heel en veilig zijn.

Subsidies
De gezamenlijke Amsterdamse corporaties hebben in 2012 weer bijzondere projectsteun bij het
Centraal Fonds aangevraagd. Rochdale heeft dit ook gedaan voor haar activiteiten in de wijk Poelenburg in Zaanstad. Een overzicht van onze extra inspanningen en projecten in Amsterdam en Zaanstad
in 2012 ziet u in de bijlage.
Met de bijzondere projectsteun kunnen corporaties een deel van de noodzakelijke investeringen doen
om wijken en buurten leefbaarder te maken. 2012 is het laatste jaar dat er nog bijzondere projectsteun
beschikbaar is. In Amsterdam resteert voor de inzet in 2012 nog € 6,5 miljoen voor de gezamenlijke
Amsterdamse corporaties. Daar staat een investeringsbedrag van de corporaties van € 67 miljoen
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tegenover. Rochdale investeerde in 2012 in Amsterdam ruim € 8 miljoen. In Zaanstad was er nog een
subsidie voor de Zaanse corporaties van ’ongeveer € 340.000,-. De Zaanse corporaties investeerden in
2012 samen ruim € 2,5 miljoen in Poelenburg. Ons aandeel was een investering van ruim € 1,5 miljoen.

Amsterdam-Noord: start van de Amstelmeerschool
In 2012 hebben wij de start van de bouw van project Amstelmeerschool gevierd. De school en
de buitenruimte worden een ontmoetings- en samenspeelplek voor alle kinderen en volwassenen uit de buurt. Rochdale realiseert de nieuwbouw in samenwerking met het stadsdeel
Amsterdam-Noord en Amsterdamse Oecumenische Scholengroep AMOS.
Bijzonder aan het project is dat wij ontwikkelaar zijn en in de toekomst eigenaar van het gebouw
worden. Behalve ruimte voor onderwijs komen er in het nieuwe gebouw ook een gymzaal,
kinderopvang, buitenschoolse opvang, verschillende behandelkamers voor fysiotherapeuten,
een logopediste en de schooltandarts. In de buitenschoolse tijd worden delen van de school
gebruikt voor bijvoorbeeld talen-, sport- en kookcursussen.

Amsterdam-West: invulling bedrijfspanden aan het Columbusplein
In 2012 zijn de gekraakte bedrijfspanden aan het Columbusplein ontruimd. Samen met Stadsdeel
West hebben we de mogelijkheden onderzocht om de panden tijdelijk, tot aan de renovatie te
verhuren. De buurt heeft meegedacht over die mogelijkheden. Nu huren onder andere Stichting
Smockwerk en kunstenaarscollectief Guadalupe er ruimte. Zij organiseren bijvoorbeeld creatieve
workshops voor bewoners. Ook het Historisch Archief De Baarsjes zit in een van de panden.

Zaanstad Poelenburg: Schoon, heel en veilig-dag groot succes
In 2012 heeft Rochdale een Schoon, heel en veilig-dag in Poelenburg georganiseerd. Daarvoor werkten we samen met collega-corporaties Parteon en ZVH, de Gemeente Zaanstad
en partners zoals de politie, brandweer, scholen in de wijk en Infohuis Nieuw Poelenburg. In
alle complexen is schoongemaakt. Dat motiveert bewoners ook om het complex schoon te
houden. Daarnaast hebben we onze Klussenbus ingezet om kleine klachten van bewoners
gratis te verhelpen. We hebben veel positieve reacties gekregen van onze bewoners.

2.5.3 Onrechtmatige bewoning
Van woonfraude is sprake wanneer mensen zonder toestemming van de corporatie een woning onderhuren of onderverhuren. Woonfraude kan verweven zijn met activiteiten waaronder de leefbaarheid
lijdt zoals kraken, hennepteelt of drugshandel. Rochdale bestrijdt daarom onrechtmatige bewoning
en onrechtmatig gebruik van woningen. We hebben hiervoor een eigen afdeling: Bestrijding Onrecht
matige Bewoning (BOB).
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In totaal heeft Rochdale 692 meldingen in behandeling genomen in 2012. In totaal 176 woningen
zijn weer vrijgekomen voor verhuur. In 25 situaties ging het om een hennepplantage. In die situaties hebben wij de huurovereenkomst beëindigd. Bij de bestrijding van woonfraude werken wij onder
andere samen met gemeenten en/of gemeentelijke afdelingen, zoals in Amsterdam Zoeklicht en in
Zaandam Woon wijs!. In Diemen hebben wij in 2012 het convenant Doorzon ondertekend.
Aantal vrijgekomen woningen 2012
Gemeente

Aantal

Amsterdam

141

Zaanstad

18

Diemen

9

Purmerend

6

Landsmeer

2

Totaal

176

2.5.4 Huisuitzetting
Bij huurachterstanden proberen we uitzetting zo veel mogelijk te voorkomen. Dat doen we door vroeg
in actie te komen. We werken daarin samen met diverse organisaties en de schuldhulpverlening. Wij
verwachten van onze huurders dat zij rekening met elkaar houden en geen overlast bezorgen. Gebeurt
dat toch, dan treden wij op met uitzetting als ultieme sanctie. Soms reageren huurders die de regels
overtreden niet op herhaalde waarschuwingen. Dan starten we een juridische procedure waarbij we
ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van de woning eisen. De GGD is nauw betrokken
bij het proces dat voorafgaat aan een juridische procedure en legt hiervoor huisbezoeken af.
Ontruimingsvonnissen 2012
Amsterdam

Diemen

Heemskerk

Landsmeer

Purmerend

Zaanstad

Totaal

342

27

2

5

15

56

447

2012

2011

2010

2009

2008

139

174

145

167

143

Aantal uitgesproken
ontruimingsvonnissen

Huisuitzettingen 2008-2012
Amsterdam
Diemen

11

10

4

2

6

Heemskerk

2

6

0

4

29

Landsmeer

2

1

0

1

0

Purmerend

6

3

5

7

4

23

8

13

12

15

183

202

167

193

197

Zaanstad
Totaal
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Huisuitzettingen naar uitzettingsgrond (absolute aantallen)
Alleen

Overlast

Onrechtmatige

Huurders die

huur-

(evt. i.c.m. huur-

bewoning

op het tijdstip

achterstand

achterstand)

(evt. i.c.m. huur-

van geplande

			

achterstand en

ontruiming met

			

overlast)

onbekende

Totaal

				bestemming
				
Amsterdam

vertrokken zijn

113

6

14

6

139

Diemen

9

0

1

1

11

Heemskerk

2

0

0

0

2

Landsmeer

2

0

0

0

2

Purmerend

6

0

0

0

6

Zaanstad

20

1

2

0

23

Eindtotaal

152

7

17

7

183
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3 Voorraad
Het totale bezit van Rochdale telt bijna 45.000 verhuureenheden. Voor deze voorraad lag onze prioriteit in 2012 bij het verbeteren van de kwaliteit. We proberen het dagelijks onderhoud te beperken om
zo meer middelen beschikbaar te hebben voor planmatig onderhoud. Daarnaast verbeteren we de
kwaliteit door renovatie- en nieuwbouwprojecten uit te voeren en onze voorraad te verduurzamen. De
middelen hiervoor moesten in 2012 voor een groot deel uit de verkoopopbrengsten komen.

3.1 Woningen
Rochdale heeft per eind 2012 een voorraad van in totaal 44.847 eenheden, waarvan ruim 41.000
woningen en wooneenheden. Het overgrote deel van ons bezit staat in Amsterdam.
Het aantal verhuureenheden is in 2012 met ongeveer 3.000 gegroeid. Dat komt vooral door de uitname
van een deel van het bezit van Far West. Dat waren in totaal 3.836 eenheden.
Voorraad per 31-12-2012
Amsterdam

Zaanstad

30.538

4.028

2.303

2.188

1.515

283

140

189

838

45

5

1

1

1

247

10

33.139

4.367

Woningen
Garages en
parkeerplaatsen
Bedrijfsruimten
Verzorgingshuizen
Overige verhuureenheden
Totaal

Diemen Heemskerk Purmerend
2.157

Landsmeer

Almere

Totaal

340		41.554
		

10

2

2.129

1

900
2

2.448

2

1

2

262

2.380

2.168

342

3 44.847

Veranderingen in de voorraad
Woningen

Woon-

Woonwagens

Bedrijfspanden

		

eenheden

en stand-

en overige

			plaatsen

panden*

Stand begin 2012
Nieuwbouw
Aankoop
Sloop en uit exploitatie **
Samenvoeging
Verkoop
Overdracht van
toegelaten instellingen

Totaal

37.445

1.437

6

2.829

41.716

10

45

0

0

55

0

0

0

0

0

-541

0

0

-16

-557

-4

10

0

0

6

-357

-3

0

-11

-371

3.446

36

0

354

3.836

Administratief ***

-399

423

0

134

162

Stand eind 2012

39.600

1.948

6

3.293

44.847

*

Bedrijfspanden, maatschappelijk onroerend goed, garages, zorgcentra en overige eenheden.

**

De flat Kleiburg is in 2012 uit exploitatie genomen, maar nog niet gesloopt

*** Administratieve correcties zijn onder andere correcties op wooneenheden die als woning gedefinieerd zijn.
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3.1.1 Kwaliteit en huurprijzen
Het woningwaarderingsstelsel (WWS) drukt de kwaliteit van een woning uit in punten. Het aantal
punten bepaalt de maximale huurprijs. Wij hebben in 2012 geen grote veranderingen aangebracht in
de kwaliteit van de voorraad. De verdeling van eenheden naar kwaliteitsklassen is daarom ten opzichte
van 2011 nauwelijks veranderd.
Woningbezit naar kwaliteitsklasse* (absolute aantallen)		
Gemeente
		

Niet in
beheer**

≤ 65
punten

65-90
punten

90-115
punten

115-142
punten

≥ 142
punten

Totaal

2.522

8

481

5.516

11.337

10.675

30.538

Amsterdam
Diemen

15

0

12

120

897

1.259

2.303

Heemskerk

0

0

37

538

856

757

2.188

Landsmeer

21

0

6

23

19

271

340

Purmerend

81

0

1

97

355

1.623

2.157

137

2

81

782

2.020

1.006

4.028

2.776

10

618

7.076

15.484

15.591

41.554

Zaanstad
Totaal

* Woningen, wooneenheden, woonwagens plus standplaatsen en eenheden in woon-zorgcomplexen.
** Niet in regulier beheer: woningen in beheer bij instellingen, niet-verkochte nieuwbouwkoopwoningen, nietverkochte huurwoningen.

Ongeveer 85 procent van het totale woningbezit van Rochdale heeft een huurprijs tot de hoogste
aftoppingsgrens. Het aandeel vrije sector huur is ongeveer 4 procent.
Woningbezit* naar huurklasse per 31 december 2012 (absolute aantallen)
Gemeente

Niet in

Tot kwaliteits-

Tot

Tot huur-

Vrije

		

regulier

kortings-

aftoppings-

toeslag-

sector

		

beheer**

grens

grens

grens

2.347

7.991

16.373

2.791

1.036

30.538

Amsterdam
Diemen

Totaal

14

263

1.363

528

135

2.303

Heemskerk

0

215

1.655

292

276

2.188

Landsmeer

21

23

193

53

50

340

Purmerend

72

212

1.250

429

194

2.157

104

554

2.581

577

212

4.028

Totaal

2.558

9.258

23.415

4.670

1.653

41.554

Aandeel

6,2%

22,3%

56,3%

11,2%

4,0%

100%

Zaanstad

* Woningen, wooneenheden, woonwagens plus standplaatsen en eenheden in verzorgingshuizen.
** Niet in regulier beheer: woningen in beheer bij instellingen, niet-verkochte nieuwbouwkoopwoningen, nietverkochte huurwoningen.
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3.1.2 Eigendom en beheer
Rochdale heeft het overgrote deel van haar bezit in eigen beheer. Andere zogenoemde toegelaten
instellingen, zoals WOONopMAAT in Heemskerk en studentenhuisvester DUWO, beheren de overige
eenheden. Daarnaast beheren we nog bijna 180 eenheden van derden. Meer dan de helft hiervan
maakt deel uit van een woningcomplex in de wijk Poelenburg te Zaandam. Dat beheren wij voor
woningcorporatie Parteon. De rest bestaat vooral uit (ontwikkel)locaties waar wij het beheer verzorgen. Dat doen we dan in opdracht van een samenwerkingsverband waaraan wij zelf ook deelnemen.
Hieronder vallen onder andere eenheden aan de Bleekersstraat en het QSC-terrein in Zaanstad.
Eigendom en beheer
Beheer door

Beheer door

Beheer door

Rochdale

andere toegelaten

derden

Totaal

		instelling
Eigendom Rochdale

40.949

Eigendom andere
toegelaten instelling

113

113

63

63

Eigendom derden
Totaal

3.898		

41.125

3.898

44.847

0

45.023

3.2 Bedrijfsruimten en overige eenheden
In 2012 bezat Rochdale 900 bedrijfsruimten: 214 maatschappelijke en 686 commerciële bedrijfsruimten. De
overige eenheden betreffen meer dan 2.100 eenheden garages/parkeerplaatsen en 2 verzorgingshuizen.
Samenstelling bedrijfspanden en overige eenheden eind 2012
		

Totaal

Garages en

Verzorgings-

Overig

				

bedrijfs-

parkeer-

huizen

bezit

				

ruimten

plaatsen

Almere

MOG

BOG

0

1

1

2

0

0

195

643

838

1.515

1

247

Diemen

1

4

5

140

0

0

Heemskerk

0

1

1

189

0

2

Landsmeer

0

0

0

0

0

2

Purmerend

7

3

10

0

0

1

Amsterdam

Zaanstad
Totaal

11

37

45

283

1

10

214

686

900

2.129

2

262
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Goed beheer van bedrijfsruimten is erg belangrijk voor de leefbaarheid. Daarom hechten wij sterk aan:
• zorgvuldige selectie van huurders (onbesproken gedrag, goed ondernemingsplan, branche,
passend bestemmingsplan, kredietonderzoek etc.);
• regels en handhaving rondom de uitstraling van de ruimten (stijlvolle reclame, luifels etc.);
• regels rondom indeplaatsstellingen;
• overlastbestrijding;
• goed onderhoud;
• huurprijzen op marktprijspeil houden.
Rochdale ontwikkelt in principe geen commerciële bedrijfsruimten meer. Als we toch eenheden
ontwikkelen, worden we er alleen eigenaar van als we ze rendabel kunnen exploiteren. Bij nieuwbouw en wijkvernieuwing is de realisatie van maatschappelijk onroerend goed vaak een onderdeel
van de opgave. Dat doen wij tegen kostprijs en dus zonder winstopslag. In beginsel wordt de partij die
de opdracht geeft de eigenaar van het onroerend goed. Worden wij zelf eigenaar, dan altijd onder de
voorwaarde dat we zeker weten dat een kostendekkende exploitatie op langere termijn gegarandeerd is.

Opvang van thuislozen en mensen met een verslaving
In 2012 is de verslaafdenopvang Flierbosdreef opgeleverd. We hebben dit project prioriteit
gegeven vanwege de belangrijke maatschappelijke functie. Flierbosdreef is een modern
centrum voor dak- en thuislozen en mensen met een drugsverslaving. Samen met HVO-Querido en in nauwe samenwerking met stadsdeel Zuidoost biedt Flierbosdreef vijftig bewoners
24-uursopvang en persoonlijke begeleiding. HVO-Querido beheert het complex en betaalt de
huur. De opvang zorgt voor een thuis voor een kwetsbare doelgroep en vermindert de problemen op straat. Het gebouw, de plattegronden en de inrichting zijn met zorg ontwikkeld. De
Flierbosdreef is dan ook een prettige, persoonlijke woonomgeving geworden.

3.3 Strategisch voorraadbeleid
Voor onze voorraad hebben we een strategie bepaald voor de langere termijn: ons strategisch voorraadbeleid. Daarmee kunnen we gericht investeren en prioriteiten stellen. Een belangrijke keuze daarin
is dat we bij investeringen eerst voor woningverbetering kiezen en dan pas voor nieuwbouw.
We hebben inmiddels ook beter inzicht in de kwaliteit van ons bezit. Daardoor kunnen we ons onderhoud beter prioriteren en inplannen. Het onderhoud dat huurders horen te doen, gaan we niet meer
zelf doen. Zo houden we meer middelen over om planmatig in complexen te investeren.
Onze complexplannen en complexstrategieën evalueren en vaststellen is een onderdeel van onze
jaarlijkse cyclus voor strategisch voorraadbeleid. We gebruiken hiervoor de complexmonitor als basis.
Deze geeft ons inzicht in de prestaties van onze complexen op onder andere verhuurbaarheid, onderhoud, leefbaarheid, financiële prestaties en duurzaamheid.
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In 2012 lag de focus op het uitbreiden van de verkoopvijver. In totaal hebben we ongeveer tweeduizend
woningen aan de verkoopvijver toegevoegd.

3.4 Duurzaamheid
Nadat we in 2011 nieuw duurzaamheidsbeleid hebben vastgesteld, hebben we dat in 2012 uitgewerkt.
We hebben rond duurzaamheid de volgende prioriteiten benoemd voor onze woningvoorraad:
• we verbeteren de energielabels bij onderhoud en renovatie;
• we onderzoeken hoe we de energielabels van complexen met F- en G-labels in de komende vijf
jaar kunnen verbeteren;
• we stimuleren milieubewust huurdersgedrag.
De energetische kwaliteit verbeteren
In 2012 hebben we de energielabels van een deel van ons bezit verbeterd. Het percentage E-, F- en
G-labels is lager geworden. Om dat te bereiken hebben we in ruim 1.100 woningen maatregelen voor
energiebesparing genomen. We hebben bijvoorbeeld een zuinigere cv-ketel geïnstalleerd en isolerend
glas of isolatiemateriaal bij de gevel, het dak of de vloer aangebracht.
Energielabels woningvoorraad Rochdale in procenten
Energielabel

December 2011

December 2012

A

9%

9%

B

5%

7%

C

20%

25%

D

25%

28%

E

21%

18%

F

14%

9%

G
Totaal

6%

4%

100%

100%

In totaal hebben we met energiebesparende maatregelen ongeveer 2.300 labelstappen gemaakt.
We hebben in 2012 geen renovatieprojecten opgeleverd waarbij labelstappen zijn gemaakt. Wel zijn we
gestart met de renovatie van complex De Voerman. Daarbij verwachten we ongeveer 1.400 labelstappen
te maken. Het project Boelelaan met waarschijnlijk ongeveer 400 labelstappen bereiden we nu voor.
Gemaakte labelstappen door energiebesparende maatregelen
Aantal stappen

Amsterdam

Diemen

Landsmeer

Purmerend

Zaandam

Totaal

1

305

17

5

9

38

374

2

405

12

2

28

122

569

3

94

5

3

102

4

59

1

4

64

5

46

1

47

Totaal woningen
Totaal stappen

909

35

7

37

168

1156

1863

60

9

65

312

2309
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In Bouwen aan de Stad 2 hebben we afgesproken dat we in de periode 2011-2014 per jaar 1.650 labelstappen maken in Amsterdam. Dat aantal is gebaseerd op ons aandeel in de collectieve afspraken.
Wij hebben dat aantal in 2012 behaald.
Milieubewust huurdersgedrag stimuleren
We hebben in 2012 het werken met een woonlastenvergelijking geëvalueerd. In twee complexen
hebben we in 2011 energiebesparende maatregelen uitgevoerd. We hebben de woonlastenvergelijking
toen gebruikt om bewoners ervan te overtuigen dat het hen iets opleverde als ze akkoord gingen met
het project. Met voorbeeldberekeningen lieten we zien dat de huurders ondanks de bijbehorende
huurverhoging niet meer zouden gaan betalen aan woonlasten.
Uit de evaluatie bleek dat de woonlasten inderdaad gelijk gebleven waren of zelfs waren afgenomen.
Verder gaven huurders aan dat de voorlichting goed is geweest en dat ze tevreden zijn met de resultaten.
Andere acties
We hebben in 2012 nog meer gedaan rond duurzaamheid:
• Sinds 2009 zijn we betrokken bij een onderzoeksprogramma van Onderzoeksinstituut OTB en de
faculteit Bouwkunde van de TU Delft: Woningkwaliteit 2020 (WK 2020). Hierin staat de energiebesparing in de woningvoorraad centraal. Doel is de ontwikkeling van wetenschappelijk onderbouwde en praktisch bruikbare kennis voor grootschalige verbeteringen in de energieprestaties
van de woningvoorraad. Eind 2012 is het onderzoeksprogramma afgerond.
• We hebben de mogelijkheden onderzocht om zonnepanelen op onze woningen te laten plaatsen.
Ook hebben we ons aangesloten bij een onderzoek naar gezamenlijke, grootschalige inkoop van
zonnepanelen met de Amsterdamse corporaties. In beide gevallen is ons uitgangspunt om een
externe investeerder te vinden. Of en op welke termijn we dat voor elkaar krijgen, moet in 2013
duidelijk worden.

3.5 Onderhoud
Prioriteit voor de komende jaren is het verbeteren van de onderhoudsstaat van onze complexen.
Voor de jaren 2012 t/m 2015 is hiervoor extra geld beschikbaar gesteld. Ook willen we de kosten van
klachten-en mutatie-onderhoud terugbrengen en meer in planmatig onderhoud investeren.
Voor 2012 waren de doelstellingen:
• € 7,5 miljoen verschuiven van dagelijks onderhoud (mutatieonderhoud en reparatieverzoeken) naar
planmatig onderhoud;
• Per mutatie wordt gemiddeld maximaal € 3.000,- uitgegeven;
• Het aantal reparatieverzoeken terugbrengen van 90.000 naar 80.000;
• De gemiddelde prijs per reparatieverzoek is maximaal € 150,-
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De gestelde doelen zijn gedeeltelijk behaald.
• De totale kosten voor het mutatieonderhoud bedroegen € 8,2 mln. Dit is een overschrijding van 8
procent op de doelstelling van € 7,6 mln. Wel zijn de kosten met 36 procent gedaald ten opzichte
van 2011 (€ 12,8 mln.).
• De kosten voor klachtenonderhoud zijn voor 2012 uitgekomen op € 15,9 miljoen. Dat is een overschrijding van 32 procent op het begrote bedrag van € 12,0 mln. Het bedrag in 2012 is ook hoger
dan in 2011 ( € 14,1 mln.). Eén van de oorzaken van de stijging van de kosten voor het klachten
onderhoud is het onderbrengen van de Far West-woningen bij het reguliere Rochdale-bezit per
1 januari 2012. In 2011 werden de kosten nog ten laste van Far West gerapporteerd onder de
“externe opdrachtgevers” (€ 1,9 mln.). Daarnaast hebben wij meer dan begroot uitgegeven aan
het vervangen van c.v.-ketels, de aanpak van zwam en asbest en de renovatie van keukens en
badkamers
• Per mutatie is € 2.900,- aan onderhoud uitgegeven
• Het aantal reparatieverzoeken lag in 2012 op ruim 82.000.
• Per reparatie hebben we geen € 150,-, maar € 194,- uitgegeven.
Door de overschrijdingen op dagelijks onderhoud hebben wij minder dan gepland kunnen doen aan
planmatig onderhoud. De effecten van de maatregelen die getroffen zijn om de kosten voor het klachten- en mutatieonderhoud terug te dringen, beginnen sinds eind 2012 zichtbaar te worden. De kosten
dalen en naar verwachting zet die trend zich door waardoor de kosten voor klachten- en mutatieonderhoud in 2013 op een aanvaardbaar niveau zijn.
In mei 2012 is in het MT van Rochdale Onderhoud het “Plan van aanpak implementatie verbetervoorstellen mutatie(onderhouds)proces” vastgesteld. Het doel van het plan van aanpak is het mutatieproces te verbeteren en meer grip te krijgen op de kwaliteit, de kosten en de voortgang. In de periode
vanaf juni tot en met begin december 2012 zijn de verbetervoorstellen geïmplementeerd. Belangrijke
voorstellen waren:
• Het functioneel aansturen van de mutatieopzichters door Rochdale Onderhoud in plaats van de
afdeling Woonservice;
• Het uniformeren van het proces mutatieonderhoud;
• Het invoeren van eenheidsprijzen;
• Het beter inzicht krijgen in de te verwachten onderhoudskosten door het maken van voorcalculaties;
• Het gedetailleerd vastleggen in Pharos van het mutatieonderhoud;
• Het verbeteren van de bewaking van de voortgang van het mutatieonderhoud.
Een andere belangrijke wijziging die begin 2012 is doorgevoerd, is dat wij duidelijke richtlijnen voor
het opleverniveau van woningen hebben vastgesteld. Deze zijn kort te samenvatten met de termen
‘schoon, heel en veilig’.
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3.6 Projectontwikkeling
In 2012 hebben we de koers vastgehouden. We kiezen zo veel mogelijk voor renovatie van ons bezit
en proberen sloop en nieuwbouw te beperken. Bij nieuwbouw kiezen we uitdrukkelijk voor sociale
huurwoningen. Waar we zelf niet meer (kunnen) bouwen, maar het wel in het belang is van de buurt
dat een project doorgaat, onderzoeken we of beleggers of andere partijen het project kunnen en
willen overnemen. Daarin waren we in 2012 succesvol. We werken in een aantal projecten samen met
beleggers. Verder hebben we bezit en ontwikkelposities afgestoten die niet bij onze kerntaak passen.

3.6.1 Opleveringen
In 2012 leverden wij 115 gerenoveerde woningen op en 121 woningen/wooneenheden in de nieuwbouw. In 2011 waren dat nog 1.221 gerenoveerde woningen en 225 nieuwbouwwoningen.

Renovatie
We hebben 115 eenheden voor studenten in Daalwijk (Amsterdam-Zuidoost) gerenoveerd. Dat deden we
in aansluiting op het deel met 232 studenteneenheden dat we in 2011 aan DUWO hebben opgeleverd.
Opgeleverde renovaties
Gemeente/stadsdeel

Projectnaam

Amsterdam-Zuidoost

Daalwijk

Sociale huur

Totaal		

Koop

BOG (m2)

115		

80

115		

80

Nieuwbouw
In Amsterdam-Zuidoost heeft Rochdale het afgelopen jaar de verslaafdenopvang aan de Flierbosdreef
opgeleverd. De opvang biedt 24-uursopvang voor dakloze drugsverslaafden en heeft dus een belangrijke maatschappelijk. De totale oppervlakte is ongeveer 2100m2. Dat is inclusief 45 onzelfstandige
wooneenheden.
In het project Schepenlaan in Amsterdam-Noord heeft Rochdale 10 sociale huurwoningen opgeleverd
en in verhuur genomen. Daarnaast hebben wij nog 66 woningen opgeleverd. Daarvan hebben we er 58
in opdracht van Syntrus Achmea gebouwd. 1 blok van 8 koopwoningen is gerealiseerd en verkocht. De
bouw van 2 andere geplande blokken met in totaal 14 koopwoningen hebben we geannuleerd.
Opgeleverde nieuwbouwprojecten
Gemeente/stadsdeel

Projectnaam

Amsterdam-Zuidoost

Flierbosdreef

45		

Amsterdam-Noord

Schepenlaan

10

58

8

55

58

8

Totaal			

58

Sociale huur

Markthuur

Koop

BOG (m2)
600
600
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3.6.2 Uitvoering
Renovatie
In 2012 waren wij van plan om met zes renovatieprojecten te starten. Uiteindelijk werden dit er drie,
mede vanwege de financiële situatie. In 2012 zijn we gestart met:
• de renovatie van 23 eenheden van Kop Gravestein in Amsterdam-Zuidoost.
• de gefaseerde aanpak van complex De Voerman in Amsterdam Nieuw West. De eerste fase
betreft het aanbrengen van centrale verwarming en mechanische ventilatie. De oplevering is begin
2013. De start van de aanpak van de kozijnen en gevels is gepland in 2013;
• Kinkerbuurt fase 3: de renovatie van het monumentale bouwblok Amsterdam-West. Wij hebben de
verkoop van de 22 koopappartementen in 2013 in gang gezet.
De renovatie van het project Amstelveenseweg is om financiële redenen uitgesteld tot 2015. We zijn
wel gestart met urgent onderhoud dat geen uitstel meer verdroeg.
Gestarte renovaties
Gemeente/stadsdeel

Projectnaam

Amsterdam-West

Kinkerbuurt fase 3

Amsterdam-Zuidoost

Kop Gravestein

Amsterdam Nieuw West

Jan Voermanstraat

Sociale huur

Totaal			

Markthuur

Koop

		

22

BOG (m2)

23		
364			

1.011

621		

1.247

22

Nieuwbouw
In 2012 zijn we met drie nieuwbouwprojecten gestart. Dat zijn:
• Amstelkwartier blok 3A te Amsterdam-Oost. Het programma bestaat uit 28 sociale huurwoningen,
een kinderdagverblijf en een brede school. De aanvankelijk geplande koopwoningen van de blokken 3A en 4C worden niet gebouwd;
• in Amsterdam-Noord zijn we begonnen met de bouw van de Brede Amstelmeerschool. Dat doen
we vanwege de vernieuwing van Nieuwendam. De school krijgt allerlei buurtfuncties en zal ook
buiten schooltijden open zijn;
• de Brede HOED in Diemen. Wij hebben dit project overgedragen aan de combinatie Van Wijnen/
belegger ASR. Wij nemen het bedrijfsonroerend goed uit, dat we langjarig verhuurd hebben aan
huisartsen en andere sociaal-medische gebruikers.
Daarnaast ging de bouw verder van de projecten Amstelkwartier 4C (78 sociale huurwoningen) en het
project Banne Centrum in Amsterdam-Noord, die al gestart waren. Daar realiseren we samen met AM
de nieuwbouw van een winkelcentrum en in totaal 51 sociale huurwoningen, 86 markthuurwoningen
en 67 koopwoningen. We hebben elk een aandeel van 50 procent. Wij nemen de 51 sociale huurwoningen uit. Beide projecten leveren we in 2013 op.
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Gestarte nieuwbouwprojecten
Gemeente/stadsdeel
Projectnaam
Sociale huur
Markthuur
Koop
								

BOG/MOG
in m2

Amsterdam-Oost

Amstelkwartier 3A

28			

1.678

Amsterdam-Noord

Amstelmeerschool

			

4.331

Diemen

Brede HOED

			

1.592

28			

7.601

Totaal			

Sloop
In 2012 zijn we gestart met de sloop van complex AB25 in stadsdeel West en de sloop van de kassen
en overige opstallen aan de Noordammerweg in Amstelveen. De locatie aan de Noordammerweg
slopen we vanwege de slechte staat en onverhuurbaarheid. Daarnaast hebben we de tijdelijke gebouwen voor de opvang van drugsverslaafden aan de Elsrijkdreef en de Flierbosdreef gesloopt. De cliënten kunnen nu terecht in de nieuwbouw aan de Flierbosdreef.
Gestarte sloopprojecten
Gemeente/stadsdeel

Projectnaam		

Woningen		

Overig m2

Amsterdam-West

AB 25		

44		

500

Amsterdam-Zuidoost
				

Elsrijkdreef tijdelijke opvang				
drugsverslaafden

965

Amstelveen

Noordammerweg				20.000

Totaal				

44		

21.465

		

3.6.3 Projecten in voorbereiding
We hadden in 2012 een aantal projecten in voorbereiding. Dit betreft voornamelijk renovatie en een
deel nieuwbouw.

Renovatie
De Boelelaan, Amsterdam
Aan De Boelelaan in Amsterdam-Zuid renoveert Rochdale 272 woningen, verdeeld in twee fases. We
hebben het definitief ontwerp voor de eerste fase vastgesteld. De start van de uitvoering hebben we
moeten uitstellen in afwachting van beter zicht op onze financiële positie. Dat heeft veel onbegrip
opgeleverd bij de bewoners.
Van de huidige woningen verhuren we er 95 voor onbepaalde tijd en 178 voor bepaalde tijd. We starten
de huisbezoeken om de technische staat van de woningen op te nemen in het eerste kwartaal van 2013.
Suringarstraat Poelenburg, Zaandam
Aan de Suringarstraat in Poelenburg, Zaandam gaan we een flat met 96 sociale huurwoningen renoveren. Daarmee verbeteren we de uitstraling, de technische staat en de energielabels. We wilden de
uitvoering eind 2012 starten, maar dat wordt 2013.
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Osdorperhof
In Osdorperhof in Amsterdam-Nieuw West renoveren we een complex met woningen voor senioren.
Het plan voorzag ook in een kleinschalige woonvoorziening voor dementerende bejaarden, maar in
het vierde kwartaal gaf zorginstelling Cordaan aan die voorziening te willen schrappen. Daar moeten
we het ontwerp nog op aanpassen. Verder willen we de plannen versoberen om de kosten te verlagen.
Kinkerbuurt fase 4
Voor de Kinkerbuurt zijn we gestart met de planuitwerking en de projectparticipatie. Ongeveer 80
procent van het complex hebben we tijdelijk verhuurd. Er zijn nog 25 huishoudens met een regulier
huurcontract. Na de zomer hebben we bij deze huishoudens een woonwensenonderzoek gehouden.
De bewoners kunnen in principe terugkeren naar een gerenoveerde woning. Of het project doorgaat,
is nog onzeker gezien onze financiële ruimte voor dit soort projecten.
Diverse kleinere panden uit het voormalige bezit van Intermezzo
Dertig appartementen uit het voormalige bezit van Intermezzo zijn in een zeer slechte technische
staat. Voor een deel daarvan heeft Rochdale een aanschrijving van de gemeente ontvangen. We
bieden een aantal woningen als kluswoning aan. De rest knappen we op en verhuren of verkopen we.
Renovatie in voorbereiding
Gemeente/stadsdeel
Projectnaam
Sociale huur
Markthuur
Koop
								
Amsterdam-Zuid

De Boelelaan

181

Amsterdam Nieuw West

Osdorperhof-laagbouw

127			

112

BOG/MOG
in m2

60

Zaanstad-Poelenburg

Suringarstraat

96			

Amsterdam-West

Kinkerbuurt fase 4

32		

60

Amsterdam-West
				

Diverse panden			
Intermezzo-bezit

30

Totaal			

436

112

150

2.600
75

2.675

Nieuwbouw
Jeruzalem
De geplande vernieuwing van de wijk Jeruzalem in Amsterdam-Oost is verdeeld over diverse projecten en bestrijkt een flink aantal jaren. De eerste fase betreft de sloop en nieuwbouw van de blokken
M en I. Begin 2014 start de bouw. Het programma van blok M bestaat uit 84 sociale huurwoningen
voor senioren en ongeveer 1600 m2 voorzieningen. Met woningcorporatie Habion zijn we het eens
geworden over de uitgangspunten voor overname van het blok. We hebben gewerkt aan een turnkeyovereenkomst die we waarschijnlijk in het eerste deel van 2013 afronden. Met de overname stellen
we de voortgang van de vernieuwing veilig. En er is afgesproken dat alle uitgangspunten uit het sociaal
plan voor Jeruzalem overeind blijven. Het plan voor blok I hebben we herontwikkeld. In plaats van 59
appartementen met gebouwde parkeervoorzieningen komen er nu 23 eengezinswoningen in de vrije
huursector. We overleggen met beleggers over de overname van dit project.
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Westwijk Amstelveen
In 2012 zijn we al gestart met de bouw van de 44 eengezinswoningen in Westwijk Amstelveen. Van
deze woningen hebben we eind 2012 ongeveer 30 procent verkocht. De rest wordt gebouwd op voorraad omdat dit een contractuele verplichting is die we hebben. De bouw van de 28 appartementen
start in 2013. In de voorverkoop is 80 procent hiervan verkocht.
AB 25
Het project Fannius AB 25 in stadsdeel West van Amsterdam ontwikkelen we voor homoseksuele
ouderen. De oude bebouwing is inmiddels gesloopt. De nieuwbouw bereiden we nu voor.
Havenbuurt
In de Havenbuurt te Zaandam bezit Rochdale 73 sociale huurwoningen. Het casco van de huidige
woningen maakt renovatie niet haalbaar. In fase 1 slopen we een deel van de woningen en bouwen we
25 nieuwe woningen.
Nieuwbouw in voorbereiding
Gemeente/stadsdeel

Projectnaam

Zaandam

Havenbuurt (fase 1)

25			

Amsterdam-Oost

Jeruzalem blok M

84			

Amsterdam-Oost

Jeruzalem blok I		

23		

Amsterdam Westerpark

Fannius AB25

12

Amstelveen

Westwijk cluster 8

Totaal			

Sociale huur

12

Markthuur

Koop

BOG (m2)
1.600
495

72
121

35

72

2095

Overige projecten
• Rochdale is sinds midden 2011 in gesprek met verschillende partijen over de overname van de
flat Kleiburg in Amsterdam-Zuidoost. Daarmee willen we de flat behoeden voor sloop. Eind 2012
hebben we met het consortium De Flat afspraken gemaakt over een gefaseerde verkoop en
afname.
• In het project Kwadijkerpark, Purmerend hebben we de eerste twintig koopwoningen in de
voorverkoop gebracht. De belangstelling ervoor viel tegen. Daarom hebben we samen met BAM
besloten de promotie van de woningen voorlopig te stoppen en nog niet formeel te verkopen. We
overleggen nog over een mogelijk vervolg.
• Het project Breehorn in Amsterdam-Noord omvat de bouw en verkoop van tachtig eengezinswoningen. Syntrus Achmea neemt de woningen over. Die drukken dus niet op de liquiditeit van
Rochdale. Maart 2013 moeten alle huidige bewoners geherhuisvest zijn.
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3.6.4 Kantoren en grondposities
Rochdale heeft nog verschillende leegstaande kantoren en grondposities. We zetten ons vooral in om
geschikte partijen te vinden om deze kantoren en grondposities over te nemen. In 2012 hebben wij één
kantoorpand en verschillende grondposities kunnen afstoten.

Kantoren
Rochdale had vier vestigingskantoren waarvan er in 2012 twee leegstonden: de kantoren aan de
Slotermeerlaan en Karspeldreef. Onze vestigingen Badhuisweg in Zaandam en Bijlmerdreef komen in
maart 2013 leeg als het personeel overgaat naar de locatie Bos en Lommerplein. De stand van zaken
ten aanzien van onze kantoren is:
• het kantoor aan de Slotermeerlaan (vestigingskantoor West) hebben wij verkocht;
• van het kantoor aan de Badhuisweg, Zaandam (vestigingskantoor Noord) zijn wij nu 100 procent
eigenaar, door een uitruil met AM. Wij willen de locatie verkopen, maar hebben ook een huurvariant
als optie. We voeren nu gesprekken met een huurder die het pand misschien wil kopen. Waarschijnlijk
kunnen we begin 2013 een contract afsluiten;
• het kantoor aan de Bijlmerdreef, Amsterdam-Zuidoost (vestigingskantoor Zuidoost) gaan we verkopen;
• het kantoor aan de Karspeldreef, Amsterdam-Zuidoost (voormalig hoofdkantoor) gaan we ook verkopen.
Verder zijn de kantoren Elseviergebouw en Frankemaheerd van ons.
• over Frankemaheerd voeren we oriënterende gesprekken met potentiële afnemers. We hopen het
complex helemaal of voor een deel te verkopen. Daarnaast proberen we de leegstand te verminderen en het bestemmingsplan te herzien, vanwege een mogelijke transformatie. Studentenhuisvesting in het complex organiseren hebben we even in de wacht gezet;
• in het Elseviergebouw in Amsterdam-West willen we studentenwoningen bouwen. DUWO heeft
aangegeven turnkey afnemer van de studenteneenheden te willen worden. Het bedrijfsonroerend
goed, de bovenste verdieping en de parkeerplaatsen blijven dan van ons.

Grond- en ontwikkelposities
In 2012 hebben wij een aantal grond- en ontwikkelposities afgestoten:
• Kop Noordsche Bos in Zaandam; deze locatie hebben we geruild tegen het aandeel van AM
Wonen in de Badhuisweg te Zaandam;
• Zuidas; de positie aan de Zuidas (ontwikkeling van de blokken 9 en 10) hebben we overgedragen
aan Eigen Haard. We overleggen momenteel over de overdracht van ons aandeel in de al gerealiseerde blokken 7 en 8 (Miles en Django);
• De Hallen in Amsterdam-West; we hadden al een bouwvergunning voor deze grondpositie met
een plan voor honderd koopwoningen. Deze positie hebben we overgedragen aan een aannemerontwikkelaar;
• Buyskade; de locatie Buyskade in Amsterdam-West hebben we in 2012 verkocht aan Boelens de
Gruyter.
Het stadsdeel Nieuw West heeft aangegeven dat het wil meewerken aan de bestemming hotel voor onze
positie Nieuwe Meer in Amsterdam. We zijn het hierover ook eens met de centrale stad. De discussie

63

jaarverslag 2012

over het toegestane bebouwingsoppervlak loopt momenteel. Nu verhuren we de locatie tijdelijk. We
voeren intensieve gesprekken met het stadsdeel over een aangepast stedenbouwkundig plan.

3.6.5 Projecten voor andere opdrachtgevers
Rochdale Projectontwikkeling werkt ook voor andere opdrachtgevers dan Rochdale.
NV Zeedijk
Voor NV Zeedijk voert Rochdale Projectontwikkeling het projectmanagement van de restauratie van
Warmoesstraat 67-69. De oplevering is naar verwachting rond april 2013, iets later dan gepland.
DUWO
Voor DUWO werkt Rochdale Projectontwikkeling aan studentenwoningen op Uilenstede in Amstelveen. In 2012 hebben we fase 1a met in totaal 314 eenheden opgeleverd. Ook zijn we gestart met fase
1b met 160 eenheden. Voor de nieuwbouw hebben we eerst 300 eenheden gesloopt.
Leger des Heils
In opdracht van het Leger des Heils werkt Rochdale Projectontwikkeling aan de nieuwbouw van de
Bosshardtburgh aan de Oudezijds Armsteeg 9 tot en met 33, in het centrum van Amsterdam. De
Bosshardtburgh biedt onderdak aan een kwetsbare groep van 36 dak- en thuislozen met psychiatrische stoornissen en/of verslavingsproblematiek. Rochdale Projectontwikkeling heeft ook de sloop
voor deze nieuwbouw begeleid.
Verder heeft Rochdale in 2012 diverse medewerkers voltijds gedetacheerd bij andere opdrachtgevers,
bijvoorbeeld Woonzorg Nederland en DUWO.

3.7 Verkoop
Op de koopmarkt is het nog steeds zwaar weer, onder invloed van de economische crisis. Er is weinig
beweging op de markt; de onzekerheid van consumenten leidt tot een dalende mutatiegraad, afnemende vraag naar koopwoningen, een lager aantal verkopen en een daling van de verkoopprijzen. In
de koopsector ligt de vraag vooral bij het startersegment. Vanwege de strengere eisen van banken
moeten wij ervoor zorgen dat woningen kant-en-klaar verkocht kunnen worden. Kopers kunnen
verbouwingen niet meer meefinancieren.
De verkoop van onze bestaande huurwoningen is in 2012 redelijk op peil gebleven. Die kwam wel
pas laat op gang; in het vierde kwartaal. De kleinere woningen in Amsterdam binnen de ring (vooral
Westerpark en stadsdeel Zuid) verkopen het snelst. Buiten de ring en boven het IJ is de doorlooptijd
langer. Nieuwbouwwoningen verkopen vormt in de huidige markt een groter probleem. We hebben
in 2012 hard gewerkt om de voorraad opgeleverde en onverkochte nieuwbouwwoningen verder terug
te brengen. Dat is gelukt, maar daarvoor waren forse prijsverlagingen, koopregelingen en diverse
promotie-uitingen nodig.
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Onze doelstellingen voor 2012 waren:
• transport van 222 woningen uit bestaand bezit met een totaalomzet van € 39,2 miljoen. Dit is
exclusief de verkopen vanuit de VOF Kolenkit
• onverkochte nieuwbouwwoningen van Rochdale verkopen en verhuren. Eind 2011 waren dit er
nog 125, waarvan 20 van Far West. Ons doel was om eind 2012 80 procent (100 stuks) van deze
woningen te hebben verkocht en de overige 20 procent dan te verhuren. Dat doel hebben we dus
niet helemaal gehaald.

3.7.1 Resultaten
Bestaand bezit
In 2012 hebben we 219 bestaande huurwoningen aan particulieren verkocht. De gemiddelde verkoopprijs van een bestaande woning bedroeg € 183.000,-. De totale opbrengst kwam daarmee op € 39,5
miljoen. Hiermee hebben we onze doelstelling voor verkoop uit het bestaand bezit behaald.
Van de 219 verkochte woningen gingen er 21 naar zittende huurders. In maart hebben we een complex
met 61 woningen in Slotermeer verkocht aan Eigen Haard. Verder heeft Rochdale in 2012 nog twee
bedrijfspanden verkocht: het kantoorpand van voormalig vestiging West en een horecagelegenheid.
Verkoop (getransporteerde) woningen en wooneenheden
Verkochte
huurwoningen

Verkochte
nieuwbouwwoningen*

Amsterdam

Diemen

Heemskerk

Zaanstad

Amstelveen

Zittende huurders

21

1

0

0

0

Breukelen Totaal
0

22

Overige natuurlijke
personen

187

0

6

4

0

0

197

Toegelaten instellingen

61

0

0

0

0

0

61

Beleggers en overigen

0

0

0

0

0

0

0

Totaal huurwoningen

269

1

6

4

0

0

280

Natuurlijke personen

61

0

0

18

16

5

100

Beleggers en overigen
Vanuit deelnemingen
Totaal nieuwbouw

0

0

0

0

0

0

0

53,5

0

0

0

0

0

53,5

114,5

0

0

18

16

5

153,5

Totaal								433,5

* Nieuwbouwwoningen die verkocht zijn vanuit verbindingen staan in de jaarrekening verantwoord onder de
post ‘resultaat deelnemingen’. Ze zijn niet terug te vinden in de post ‘verkopen’. Nieuwbouwwoningen zijn
woningen die niet eerder verhuurd zijn geweest.

Nieuwbouw
Van de voorraad van 125 nieuwbouwwoningen hebben we 95 eenheden verkocht. Daarnaast hebben
we ook nieuwbouwwoningen verkocht die nog niet waren opgeleverd zoals in Banne Binnen, Westwijk
en Koers Noord. Deze woningen zaten niet in de onverkochte voorraad van 125. In verbindingen waarin
wij participeren zijn nog eens 103 woningen verkocht. Het aandeel van Rochdale hierin is naar rato 53,5.
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Specificatie verkoop nieuwbouw
Project

100%

Verkocht in

Aandeel

Aantal

Totaal

Rochdale

verbinding

deelneming

Rochdale via

aantal

					 verbindingen

Rochdale

		
Banne Binnen

52

50%

26

26

Bart Domela (uit voorraad)

3

		

3

Breukelen (uit voorraad)

5

		

5

Greencourt/Greenzzz Westwijk

16

		

16

Heart & Soul (uit voorraad)

13

		

13

Inverdan (uit voorraad)

18

		

18

Koers Noord

1

LommerRijk Bomen - bok A (uit voorraad)

1

LommerRijk Bomen - bok C (uit voorraad)
LommerRijk Bomen - bok D (uit voorraad)
Nieuw Zeeland (uit voorraad)

Totaal aantallen en naar aandeel

1

60%

4,2

5,2

9

60%

5,4

5,4

60%

2,4

2,4

4
35

Op Dreef Karspelhof/Robora
Steigereiland

		
7

		
31

50%

8

		

100

103 		

35
15,5

15,5

53,5

153,5

We hebben onze voorraad onverkochte nieuwbouwwoningen in een paar jaar tijd fors teruggebracht.
Eind 2010 waren dit er 385. Eind 2012 stond de teller nog maar op 41.

3.7.2 Verkoopbevorderende maatregelen
Rochdale zet verschillende maatregelen in om woningen beter te verkopen. We maken gebruik van:
• de Startersrenteregeling;
• Koopgarant;
• Kopen naar Wens;
• huurdersactie;
• Openhuizenroute;
• eindejaarsactie.
Startersrenteregeling
Met de Startersrenteregeling krijgt een starter een uitgestelde betaling voor de eerste tien jaar van 20
procent van de hypotheekrente. Door deze uitgestelde betaling kan hij bij gelijkblijvende maandlasten
20 procent meer financieren. De koper betaalt de uitgestelde betaling terug als hij de woning verkoopt
of als de hypotheek afgelopen is, maar alleen als er voldoende waardestijging is. De regeling blijkt erg
succesvol. Wij hebben in 2012 136 woningen met deze regeling verkocht.
Koopgarant
Het principe van Koopgarant is eenvoudig. De koper krijgt een korting op de marktwaarde van de
woning, maar wordt wel volledig eigenaar van de woning, met de bijbehorende rechten en plichten.
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Wanneer de eigenaar wil verkopen, koopt de corporatie de woning terug. Daarbij delen de koper en
de corporatie de waardeontwikkeling. We zijn in 2012 gestart om de verkoop van twee complexen met
Koopgarant voor te bereiden. Koopgarant is inmiddels ook mogelijk voor woningen die gebouwd zijn
op grond in erfpacht.
Kopen naar Wens
In 2012 hebben wij onderzocht of we Kopen naar Wens voor onze verkoopwoningen kunnen inzetten.
Kopen naar Wens is een koopvorm die gebaseerd is op het principe van uitgestelde betaling. Een belangrijk verschil met Koopgarant is dat we als corporatie geen terugkoopplicht hebben. De koper koopt de
volledige woning, maar hoeft slechts een deel van de koopsom aan de corporatie te betalen (minimaal
50 procent en maximaal 95 procent). Voor het overige deel verleent de corporatie uitstel van betaling.
Hierdoor heeft de koper lagere maandlasten. Zodoende wordt een koopwoning ook voor mensen met
een lager inkomen bereikbaar. De schuld hoeft pas te worden ingelost bij verkoop van de woning. De
koper mag ook de schuld (gedeeltelijk) tussentijds aflossen. Uitstel van betaling bij Kopen naar Wens is
dus geen korting. Het is evenmin een lening; corporaties mogen immers geen leningen verstrekken. Het
is een afspraak tussen koper en corporatie dat de koper een deel van de koopsom op een later moment
betaalt. Wij willen in 2013 Kopen naar Wens toepassen bij complexen in Purmerend, als pilot.
Huurdersactie
In 2012 hebben we actief campagne gevoerd om zittende huurders van Rochdale te interesseren voor
een koopwoning. Voor onze huurders gold een aantrekkelijke korting van 10 procent. Daarbij was ook
een combinatie met de Startersrenteregeling mogelijk. In totaal hebben we 21 woningen met korting
verkocht. Dat is 10 procent van het totaal aantal verkochte bestaande woningen, veel meer dan in
2011. Toen kochten slechts vier zittende huurders een woning.
Openhuizenroute
In 2012 zijn er regelmatig Openhuizenroutes georganiseerd. Per keer konden belangstellenden ongeveer
twaalf woningen bezoeken. De woningen werden goed bezocht en in de weken erna is gemiddeld de
helft verkocht. De routes lagen voornamelijk in de buurt Westerpark en in de stadsdelen Zuid en Noord.
Eindejaarsactie
In het laatste kwartaal van 2012 hebben we als eindejaarsactie 48 woningen aangeboden met een flinke
korting. Daarna konden we zeventien woningen verkopen waarvan er twee in 2012 getransporteerd zijn.
We doen nog meer om de verkoop te bevorderen. Zo verlagen we de prijs of bieden we extra opties
aan. Daarnaast zetten we allerlei middelen in om ons aanbod onder de aandacht van potentiële kopers
te brengen.
Personeel en relaties van Rochdale krijgen geen voorkeursbehandeling bij de verkoop van koopwoningen. Als zij zich willen inschrijven op een project nieuwe woningen, moeten zij wachten tot Rochdale
het project aan het publiek aanbiedt. Medewerkers dingen dus gewoon mee met andere kopers.
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4 Bedrijf
Voor het bedrijf lag de prioriteit in 2012 bij realisatie van een efficiënte en slagvaardige organisatie. Om
te kunnen investeren in onze dienstverlening en de kwaliteit van onze woningen, moeten we niet alleen
onze huurinkomsten verhogen, maar moeten we ook efficiënter werken. Om dit te realiseren hadden
we in 2012 als belangrijkste doel om een afdeling Wonen en een afdeling Commercieel te vormen.

4.1 Ontwikkelingen in de organisatie
Eerder al hadden we het aantal vestigingskantoren van vier naar drie teruggebracht en de afdelingen
Projectontwikkeling en De Vaklieden in de organisatie gevoegd. Vervolgens zijn we eind 2011 nog een
stap verdergegaan door de vestigingen op te heffen en alle betrokken medewerkers in één afdeling
Wonen onder te brengen. Die huisvesten we centraal. Deze verandering heeft als doel ons beleid
eenduidig te maken en onze werkwijzen te optimaliseren, zodat we efficiënt werken.
Daarnaast hebben we besloten de activiteiten met een zakelijker karakter (verkoop, vrije sector huur,
bedrijfsmatig onroerend goed en vve-beheer) in een afzonderlijke afdeling Zakelijke Markt onder te
brengen. In de loop van 2012 hebben wij deze besluiten met veel inbreng van de betrokken medewerkers uitgewerkt. Op 1 maart 2013 was de nieuwe structuur een feit. We willen de krimp die uit deze
reorganisatie voortvloeit (14 fte) geleidelijk laten gebeuren. We doen dat zo veel mogelijk via natuurlijk
verloop, met als einddatum 31 december 2014.
In november werden de maatregelen van het nieuwe regeerakkoord bekend. Wij verwachtten zeker
dat onze sector zou moeten bijdragen aan het terugdringen van het overheidstekort. Toch heeft de
omvang van de maatregelen ons verrast.
Daarnaast is ook de bijdrage in de saneringsheffing hoger dan wij hadden verwacht. Bovendien
scherpte het WSW de financiële criteria aan. Al deze maatregelen bij elkaar dwingen ons opnieuw tot
een reorganisatie; alleen ingrijpen in de projectenportefeuille is niet genoeg. Wij realiseren ons dat we
onze medewerkers met weer een reorganisatie opnieuw voor een zware opgave stellen.

4.2 Personeel
Onze medewerkers moeten professioneel, resultaatgericht, integer, maatschappelijk betrokken en
aanspreekbaar zijn. Iedere medewerker draagt met zijn werk bij aan het verwezenlijken van onze
ambities. Het is erg belangrijk dat we er structureel voor zorgen dat we kwalitatief goed personeel en
goede kennis in de organisatie behouden en mobiliseren. Ons P&O-beleid is er dan ook op gericht
de organisatiestrategie, de inrichting van de organisatie en de inzetbaarheid van de medewerkers
optimaal op elkaar af te stemmen. In 2012 hebben we onze aandacht gericht op het ziekteverzuim
terugdringen en op inzicht krijgen in wie de juiste man/vrouw op de juiste plek is.

Beoordelen en belonen
De gesprekscyclus (het beoordelingssysteem) van Rochdale is inmiddels een stevig onderdeel geworden. We sturen daarmee de ontwikkeling van de organisatie en de medewerkers. In 2012 hebben we
een beloningssystematiek gekoppeld aan deze beoordelingssystematiek. Dit betekent dat we alle
medewerkers in december 2012 beloond hebben volgens de nieuwe belonings- en beoordelings

68

jaarverslag 2012

criteria. Deze wijziging past bij de actuele ambities van Rochdale en de intentie om talentontwikkeling
te stimuleren. Dan is het wenselijk om te kunnen differentiëren tussen goede prestaties en de waardering ervoor uit te drukken in de beloning.

Plotten
In 2012 zijn we gestart afdelingen te plotten. Plotten is een methode die we gebruiken om de balans op
te maken. We bepalen dan hoe het personeelsbestand er op dit moment uitziet. Daarbij verdelen we
medewerkers over vier categorieën: koesteren, ontwikkelen, groeien of actie. Door meer zicht te krijgen
op de samenstelling kunnen we zorgen voor beleid dat de ontwikkeling van medewerkers ondersteunt in
hun loopbaan. Het doel daarvan is dat de juiste medewerker op de juiste plek zit. De informatie die het
plotten oplevert, kan de leidinggevenden bovendien helpen bij het uitvoeren van de gesprekscyclus. En
dankzij de plotuitkomsten kunnen leidinggevenden medewerkers goed ondersteunen.

Strategische personeelsplanning
In de afdelingsplannen voor 2013 is een hoofdstuk toegevoegd dat de personele ontwikkelingen van
elke afdeling beschrijft. Dat maakt een strategische personeelsplanning mogelijk. Strategische personeelsplanning heeft alles te maken met instroom, doorstroom en uitstroom van personeel. Ze heeft als
doel dat de juiste mensen op het juiste moment op de juiste plaats in de organisatie aanwezig zijn, om
dat te doen wat nodig is om strategische doelen te halen.
Om strategische personeelsplanning goed in te vullen, verbinden we de ken- en stuurgetallen van de
afdeling (leeftijd, type dienstverband, aflopend dienstverband, verhouding man en vrouw e.d.) en de
strategische belangrijke kennis, vaardigheden en competenties van de afdelingen en de plotuitkomsten met elkaar. Met deze informatie kan de leidinggevende op tijd inspelen op veranderingen in het
personeelsbestand en kan hij de continuïteit van de afdeling waarborgen.

Management development
De verantwoordelijkheid voor het realiseren van de ambities uit het Koersdocument ligt voor een groot
deel bij de leidinggevenden van Rochdale. Daarnaast hecht Rochdale veel waarde aan een goede
begeleiding van de medewerkers. Dit betekent dat de leidinggevenden zich verder moeten ontwikkelen in hun rol om de ambities te realiseren maar ook om goed in te kunnen spelen op de veranderende
omgeving waar Rochdale zich in bevindt. Daarvoor gaan we in 2013 een management development
programma starten.
Ter voorbereiding zijn er in 2012 bijeenkomsten georganiseerd om de PRIMA waarden beter te integreren binnen de organisatie. De nadruk lag op het versterken van de samenwerking tussen leidinggevenden. Daarnaast ging het gesprek over hoe leidinggevenden de samenwerking binnen de eigen
afdeling en tussen afdelingen zouden kunnen stimuleren. De ervaringen uit de bijeenkomsten zijn input
voor het Management Development traject.

Aantal medewerkers
Eind 2012 was de totale personele bezetting van Rochdale 531,8 fte. Hiervan was 486,0 fte in dienst.
Vergeleken met eind 2011 is de personele bezetting met ongeveer 13 fte gedaald. 35,5 fte verliet de
organisatie en 22,5 fte trad in dienst.
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Rochdale
			
			
			
Totale organisatie

Bezetting per 31 december 2012
Fte totaal

Fte totaal

onbepaald

bepaald

Fte totaal

Fte inleners

Totaal fte

(excl. inleen)		 incl. inleners

(excl. inleners) (excl. inleners)
457,3

28,7

45,8

531,8

Totaal Rochdale
(excl. inleners)		2012

Peildatum 31-12
2011
2010

2009

Aantal fte’s 		

498,7

486

486,0

523,7

Uit dienst 				 Medewerkers

532
fte’s

Op eigen verzoek 				

12

11,67

Vanwege einde contract 				

8

6,53

Vanwege vroegpensioen				

5

4,50

Via rechtbank 				

3

3,0

Met wederzijds goedvinden				

11

9,78

Totaal				

39

35,48

In dienst				 Medewerkers

fte’s

Bepaald				 21

17,72

Onbepaald				
Totaal 				

5

4,78

26

22,5

In 2012 hebben wij vanuit Projectontwikkeling diverse medewerkers voltijds gedetacheerd bij andere
opdrachtgevers, bijvoorbeeld Woonzorg Nederland en DUWO.

Ziekteverzuim
Het gemiddeld ziekteverzuim binnen Rochdale was met 7 procent hetzelfde als in 2011. Het ligt ongeveer 1,6 procent hoger dan bij vergelijkbare woningcorporaties (gemiddeld 5,4 procent).
Om het totale verzuim te verlagen, gaat Rochdale meer aan preventie doen. We sturen aan op zo snel
mogelijk weer aan het werk gaan. Ons uitgangspunt daarbij is wat een medewerker nog wel kan, in
plaats van wat hij niet kan. Om de meldingsfrequentie te verlagen, verhogen we bovendien de verzuimdrempel. Met werknemers die vaker dan drie keer per jaar ziek zijn, bespreken we hoe hun verzuim
omlaag kan. Elke afdeling die een hoger ziekteverzuim heeft dan het streefpercentage van 5,5 procent
zal voor 2013 een plan van aanpak opstellen om dit te verlagen.
Verzuimcijfers
				2012

2011

2010

2009

Percentage		7,0%

7,0%

6,1%

5,2%
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4.3 Integriteit
In 2012 heeft Rochdale veel gedaan om integriteit in de organisatie handen en voeten te geven.

Cultuur- en integriteitsscan
We hebben voor de tweede keer een cultuur- en integriteitsscan gehouden. Over de uitkomsten hebben
we intern breed gecommuniceerd.

Nieuwe medewerkers
Met een aantal activiteiten richten we ons op nieuwe medewerkers:
• we doen een integriteitsonderzoek (pre-employment screening) voor nieuwe medewerkers op
kwetsbare functies. Dat onderzoek hebben we in 2012 geïntroduceerd. We onderscheiden drie
niveaus, afhankelijk van de zwaarte en verantwoordelijkheid van de functie. In 2012 hebben we het
onderzoek zesmaal uitgevoerd;
• een workshop over integriteit, speciaal voor nieuwe medewerkers;
• onze regelingen rond integriteit zijn sinds dit jaar makkelijk te vinden op het nieuwe intranet.

Integriteitscommissie
Een interne integriteitscommissie vergadert regelmatig om de voortgang rond integriteit te bespreken.
Samen met de (externe) commissie Melding Mogelijke Misstanden (MMM) heeft de commissie regels
en afspraken over integriteit geëvalueerd. Ze heeft afspraken gemaakt over:
• regelingen actualiseren;
• de onderlinge samenwerking;
• privacybescherming van melders;
• integriteit als onderwerp levend houden bij medewerkers. Dat kan bijvoorbeeld door afdelingen te
ondersteunen die integriteit willen bespreken in hun werkoverleg;
• de procedures voor verhuur van bedrijfspanden en bij woonruimteverdeling checken. Dat is
belangrijk omdat dit risicovolle activiteiten zijn.
De integriteitscommissie heeft vijf meldingen van mogelijke misstanden ontvangen. In vier gevallen heeft de commissie advies ingewonnen bij de Commissie Meldingen Mogelijke Misstanden. De
commissie heeft een verslag gemaakt van de afhandeling en de organisatie erover geïnformeerd.

4.4 Risicomanagement
Jaarlijks stelt Rochdale een risicoprofiel op. De strategie en doelstellingen van Rochdale vormen daarvoor het uitgangspunt. Risicomanagement heeft als doel de risico’s te beheersen, zodat ze het realiseren van de organisatiedoelen niet belemmeren. Het systeem van risicomanagement geeft inzicht in de
kwetsbaarheid van de bedrijfsprocessen en helpt Rochdale om de belangrijkste risico’s te monitoren
en aanvullende beheersmaatregelen te nemen, als dat nodig is.
De Raad van Commissarissen heeft het systeem van risicomanagement besproken en goedgekeurd.
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In deze paragraaf beschrijven wij het proces van risicomanagement. We onderscheiden de volgende
stappen:
• een risicoregister samenstellen (identificeren) en de risico’s analyseren;
• de kans en de impact van de risico’s inschatten en beoordelen;
• risicobeheersing;
• de uitvoering van beheersmaatregelen monitoren.

4.4.1 Risico’s
De belangrijkste risico’s staan in de jaarplannen van de verschillende afdelingen. De directie en het
management hebben per risico aangegeven hoe en in welke mate de afdeling het risico beheerst. Ook
geven zij aan in hoeverre de afdeling het risico beter kan beheersen. Deze risico’s vormen samen het
risicoregister van Rochdale. Jaarlijks actualiseren we dat. Het bestaat uit negentien risicocategorieën.

4.4.2 Risico’s analyseren, inschatten en beoordelen
We zetten verschillende instrumenten in om risico’s te analyseren, in te schatten en te beoordelen:
• Organisatiebrede Risico Analyse-stemsessie
• Stresstest en Monte Carlosimulatie
• Toprisico’s vaststellen

Organisatiebrede Risico Analyse-stemsessie
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Nadat we het risicoregister hebben geactualiseerd, hebben we een stemsessie georganiseerd. Het
was een brede sessie met de Raad van Bestuur, de directieraad en een aantal managers. Daarvoor
hebben we gekozen om het risicobewustzijn in de organisatie te vergroten en de kennis en inzichten
uit alle geledingen van de organisatie te kunnen benutten. De uitkomst van deze stemsessie is een
overzicht van de risico’s. Die hebben we gerangschikt op basis van de scores op kans, impact en
verbeterpotentieel. De Raad van Bestuur gebruikt dit overzicht om de toprisico’s voor Rochdale voor
het komend jaar te bepalen.

Stresstest en Monte Carlosimulatie
Jaarlijks voert Rochdale een stresstest en een Monte Carlosimulatie uit op de meerjarenbegroting.
Dat is een onderdeel van het begrotingsproces. Voor de stresstest hebben we in het doorgerekende
scenario stresssituaties opgenomen, bijvoorbeeld: minder verkopen, teruglopende koopkracht, lagere
huurverhoging, en een overheid die niet meer borg staat. Dankzij deze test hebben wij beter inzicht in
de variabelen die voor zwaar weer kunnen zorgen en de impact van deze variabelen. Wij hebben een
lijst met ingrepen opgesteld die wij kunnen inzetten als het voorgenomen beleid niet wordt of niet kan
worden uitgevoerd.
Daarnaast hebben wij via een Monte Carlosimulatie in het pakket Wals een risicoanalyse gemaakt van de
meerjarenbegroting. Hierbij hebben we vooral gekeken naar macro-economische risico’s, die wij zelf niet
kunnen beïnvloeden. Hiermee hebben we inzicht gekregen in de gevolgen van deze macro-economische
ontwikkelingen op onze solvabiliteit en de mate waarin wij aan onze renteverplichtingen kunnen voldoen.

Toprisico’s vaststellen
Om prioriteiten te stellen in het risicomanagement bepaalt de Raad van Bestuur het risicoprofiel van
Rochdale en selecteert risico’s die wij in 2013 beter moeten beheersen: de toprisico’s. Dat doet de
Raad van Bestuur op basis van de uitkomsten van de Organisatiebrede Risicoanalyse, de stresstest,
de Monte Carlosimulatie en gesprekken met relevante externen. De verantwoordelijke managers
moeten een verbeterplan voor deze toprisico’s opstellen en uitvoeren. Daarnaast stemmen wij ons
plan voor interne audits af op deze toprisico’s.
Op een aantal punten wijkt de uitkomst af van de toprisico’s van vorig jaar, maar de meeste komen
terug in het nieuwe overzicht. Er is ook een verschil. Vorig jaar stond het onderwerp vve’s nog hoog
genoteerd. Nu we het verbeterplan hebben uitgevoerd, hebben we meer inzicht in dit onderwerp en
zijn de risico’s die hiermee samenhangen afgenomen. Voor 2012 hebben wij de volgende top zeven
samengesteld:
• financiering;
• politiek;
• woningmarktontwikkelingen;
• verkoop;
• onderhoud;
• ICT;
• Informatievoorziening.
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Financiering
Financiering scoort hoog als toprisico voor Rochdale. Het gaat hierbij om het rente- en het beschikbaarheidsrisico. Omdat financiering vorig jaar ook als hoog risico werd gekwalificeerd hebben wij
een interne audit uitgevoerd naar de beheersmaatregelen (AO/IC) binnen het financieringsproces. De
uitkomst van deze audit was positief.
De ontwikkeling van de rente is van grote invloed op de toekomstige cashflows. Om dit risico te
beperken, voert Rochdale een actief treasurybeleid. Dat is gebaseerd op ons treasurystatuut en het
treasuryjaarplan. In het treasurystatuut liggen de uitgangspunten en verantwoordelijkheden vast.
De Vestia-affaire geeft het belang van een sterke interne controle aan en laat zien wat de gevolgen
kunnen zijn als financieringsactiviteiten gebrekkig beheerst worden.
Verder is de borging van het WSW minder vanzelfsprekend en staat de beschikbaarheid van geld en
de keuzemogelijkheden bij herfinanciering onder druk.
Het Europese dossier over staatssteun vormt ook een financieel risico. Bij woningtoewijzing moet
Rochdale de Europarichtlijn naleven. Houden we ons daar niet aan en documenteren we de inkomens
toets bij woningtoewijzing niet zorgvuldig, dan kan dat negatieve gevolgen hebben voor de mate
waarin het WSW leningen kan borgen.
Politiek
Net als vorig jaar hebben wij de politieke risico’s als hoog beoordeeld, wat kans en wat impact betreft.
Telkens wordt de sector geconfronteerd met ingrijpende wet- en regelgeving. De maatregelen die
het kabinet-Rutte II in petto heeft bevestigen dat. De verhuurdersheffing betekent dat wij fors minder
middelen beschikbaar hebben om onze volkshuisvestingsdoelen en financiële doelen te realiseren.
Ook maatregelen die uitblijven zorgen voor onzekerheid. Zo was er lang onduidelijkheid over de
aangekondigde extra huurverhoging van 5 procent voor de hogere inkomens. Op het laatste moment
ging die niet door. Dit soort last minute-besluitvorming bemoeilijkt een zorgvuldige uitvoering. Voor de
zekerheid hadden wij de extra inkomsten al niet opgenomen in onze begroting van 2012.
Wij kunnen relatief weinig invloed uitoefenen op de landelijke politiek, maar kunnen wel rekening
houden met eventuele gebeurtenissen die hieruit voortkomen. De politieke risico’s beheersen vraagt
groot aanpassingsvermogen, zodat we adequaat en bijtijds kunnen inspelen op veranderingen in het
overheidsbeleid en de wet- en regelgeving.
Woningmarktontwikkelingen
Ook een risico vormen de woningmarktontwikkelingen. Dit risico scoorde dit jaar beduidend hoger dan
voorgaande jaren. De onzekerheid over de hypotheekrenteaftrek begin 2012 en de afnemende leen
capaciteit van potentiële kopers hebben grote gevolgen voor de verkoop van onze woningen. Bovendien
stokt de verhuurmarkt; de mutatiegraad is laag. Zodoende konden we minder nieuwe huurders huisvesten. Bovendien hadden we minder extra huurinkomsten. Op een mutatie volgt namelijk vrijwel altijd een
huurverhoging. Minder mutaties betekent dus minder extra inkomen. Door al deze ontwikkelingen blijven
onze opbrengsten uit verkoop en verhuur achter. Dat maakt het lastig om onze doelstellingen te halen.
Dat geldt voor voor project- en voorraadontwikkeling, maar ook voor de volkshuisvestelijke doelen.
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Verkoop
Als Rochdale haar verkoopdoelstellingen niet haalt, heeft dat veel effect. Omdat we maar moeizaam
huizen verkopen, blijft er kapitaal vastzitten in onroerend goed en genereren we onvoldoende cashflow. Om toch de gewenste verkoopaantallen te halen, hebben we in 2012 de prijzen verlaagd. Dat
leidde weer tot lagere verkoopopbrengsten. Tegelijkertijd dreigden er door de lage mutatiegraad te
weinig woningen vrij te komen voor de verkoop. We doen er alles aan om de verkoopvijver te vergroten,
bijvoorbeeld door meer complexen aan te wijzen als verkoopcomplex.
Onderhoud
De risico’s rond het onderhoud van ons bezit kwalificeren we als hoog. Net als in 2011 hebben we
ook in 2012 te weinig inzicht in hoe het ervoor staat met het onderhoud van ons bezit. Dat brengt het
risico van achterstallig onderhoud met zich mee. Daarnaast hebben we problemen met de kostenbeheersing. Zodoende geven we het geld niet altijd uit aan dat waarvoor het begroot is. We hebben
een verbeterprogramma opgesteld om meer grip te krijgen op de kostenbeheersing voor het dagelijks
onderhoud en mutatieonderhoud.
ICT
Het risico rond ICT is dat gegevens of applicaties niet beschikbaar, onjuist of onbetrouwbaar zijn waardoor de werkprocessen stagneren. Ook vorig jaar hebben we dit risico als hoog gekwalificeerd. Vooral
in de tweede helft van 2012 hebben we veel gedaan om dit risico te verkleinen. Zo hebben we onder
meer de glasvezelverbindingen op de hoofdlocaties dubbel laten uitvoeren, hogere serviceniveaus
met leveranciers afgesproken en de externe toegang tot het systeem beter beveiligd.
Informatievoorziening
Rochdale is een veranderende organisatie in een veranderlijke omgeving. Om toch zo veel mogelijk
‘in control’ te kunnen zijn, hebben we relevante, juiste en betrouwbare (stuur)informatie nodig. Ook dit
risico vinden we hoog, net als in het voorgaande jaar. Inmiddels gebruiken we diverse rapportages, op
het niveau van afdelingen, de directie en de Raad van Bestuur.
De managementinformatie blijft een punt van aandacht. Aan de ene kant hebben we de behoefte om
de kwaliteit van de bestaande rapportages te verbeteren. Zo willen we van verantwoordingsinformatie
overstappen naar stuurinformatie. Aan de andere kant moeten we vanwege de reorganisatie de informatievoorziening aansluiten op de nieuwe organisatieonderdelen en -niveaus.
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4.4.3 Risico’s monitoren
Rochdale heeft de interne beheersing van de risico’s en het monitoren hiervan langs de volgende lijnen
georganiseerd:
• voor de toprisico’s stelt het management verbeterplannen op en voert deze uit;
• de afdeling Interne Beheersing voert audits uit om te toetsen of de beheersmaatregelen worden
uitgevoerd;
• we beleggen het beheersen van de operationele risico’s binnen de lijnorganisatie. Dat betekent bijvoorbeeld
dat elke afdeling een overzicht van risico’s en beheersmaatregelen in haar jaarplan heeft opgenomen;
• bij projecten hebben alle besluitvormingsdocumenten een risicoparagraaf;
• ten slotte heeft Rochdale een verzekeringsportefeuille om de verzekerbare risico’s te beheersen.
De afdeling Interne Beheersing regisseert en monitort de voortgang van de verbeteringen en rapporteert hierover tweemaal per jaar aan de Raad van Bestuur.
De afdeling Interne Beheersing voert jaarlijks audits uit. Dat doet ze op basis van een auditplan dat de
Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen vooraf vaststellen. De afdeling rapporteert over de
uitkomsten van de audits aan het management en de Raad van Bestuur. De rapportage bevat behalve
resultaten ook adviezen voor verbetermaatregelen.
De Raad van Commissarissen ontvangt jaarlijks een verslag van de activiteiten van de afdeling Interne
Beheersing met een samenvatting van de auditbevindingen. Daarnaast rapporteert de afdeling met
ingang van 2013 elke twee jaar over wat de organisatie concreet doet met de auditbevindingen.
Wij werken met een riskbased auditbenadering. Dat betekent dat we bij audits de nadruk leggen op
toetsen hoe de organisatie risico’s beheerst. In 2012 heeft Interne Beheersing audits uitgevoerd rond:
• inkomenstoetsen zichtbaar vastleggen (DAEB);
• vve’s (toprisico 2011);
• financiering;
• informatievoorziening (kwartaalrapportage);
• onderhoud;
• complexen verkopen.
De operationele risico’s maken deel uit van de afdelingsplannen en beheersen we vooral in de procedures (AO/IC) en richtlijnen. Wij nemen de risico’s, beheersmaatregelen en functiescheidingen expliciet op in de procesbeschrijvingen. Zo is duidelijk wie wat doet om het risico te beheersen. Dit draagt
eraan bij dat medewerkers zich bewust zijn van de risico’s.
Voor projectontwikkeling hanteert Rochdale een standaard leidraad waarin veel aandacht is voor
risicomanagement. Projecten kennen verschillende besluitvormingsmomenten en -documenten.
De besluitvormingsdocumenten hebben een risicoparagraaf. Daarin staan het risico, maar ook de
beheersmaatregelen, de kansen en de mogelijke financiële impact van het risico.
Ten slotte beheren wij al onze verzekeringen centraal, in één portefeuille. Wij hebben onder meer de
mogelijke gevolgen van risico’s rond bestaand vastgoed, projecten, personeel en aansprakelijkheid
verzekerd. We evalueren de portefeuille ten minste jaarlijks. Dan bepalen we ook onder- en oververzekering. Uiteindelijk stelt de Raad van Bestuur de portefeuille vast.
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4.5 Verbindingen
4.5.1 Algemeen
Een corporatie kan voor het uitvoeren van haar activiteiten een samenwerkingsverband aangaan met
derden. In de volkshuisvestingregelgeving is het oprichten van een aparte organisatie of het opzetten
van een samenwerkingsverband toegestaan als dat bijdraagt aan de kerntaken van een toegelaten
instelling en als hetzelfde resultaat niet op een andere manier kan worden bereikt. Zulke samenwerkingsverbanden noemen wij verbindingen.
In het door de Raad van Commissarissen goedgekeurde reglement verbindingen is geregeld binnen
welke (risico-)kaders de Raad van Bestuur beslissingen neemt over het aangaan, vormgeven, wijzigen,
in stand houden en afstoten van verbindingen en sturing geeft aan verbindingen.
De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de behartiging en realisatie van het volkshuisvestelijk
belang van Woningstichting Rochdale. Vanuit deze verantwoordelijkheid is de Raad van Bestuur ook
verantwoordelijk voor het beleid ten aanzien van de verbindingen van Woningstichting Rochdale en de
beslissingen over deze verbindingen. De Raad van Bestuur draagt zorg dat dit beleid en deze beslissingen in overeenstemming zijn met het bepaalde in het reglement. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het toepassen van een evenwichtige spreiding van risico’s tussen de samenwerkingspartners.
Bepaalde besluiten kunnen door de Raad van Bestuur niet gedelegeerd of gemandateerd worden aan
andere organen of functionarissen van Woningstichting Rochdale zoals:
• het (doen) oprichten van dochtervennootschappen;
• het deelnemen in ondernemingen;
• het verminderen en het afstoten van een belang in deelnemingen;
• het liquideren van deelnemingen;
• het aangaan van duurzame samenwerking met andere partijen
De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het te voeren beleid, het gevoerde beleid en de algemene gang van zaken ten aanzien van verbindingen en toetst in dit kader ook of de Raad van Bestuur
in control is ten aanzien van de verbindingen en of een evenwichtige spreiding van risico’s tussen de
samenwerkingspartners is toegepast.
Ten aanzien van iedere (voorgenomen) verbinding is de Raad van Bestuur verantwoordelijk voor
systematische, onderbouwde en schriftelijke vastlegging van het beleid en de besluitvorming ten
aanzien van die (voorgenomen) verbinding.
De Raad van Bestuur evalueert ten minste eenmaal per kalenderjaar
• het gevoerde verbindingenbeleid;
• de genomen beslissingen betrekking tot de verbindingen;
• de uitoefening van het stemrecht in de verbinding.

77

jaarverslag 2012

De Raad van Bestuur laat ten minste tweemaal per jaar op systematische wijze aan zich rapporteren over de stand van zaken betreffende iedere verbinding (‘verbindingenrapportage’). De Raad
van Bestuur informeert de Raad van Commissarissen over de stand van zaken ten aanzien van de
verbindingen door het overleggen van de meest recente verbindingenrapportage.
Bij het positioneren van de verbindingen in de juridische structuur maakt Woningstichting Rochdale
een onderscheid tussen verbindingen die betrekking hebben op (vastgoed) projecten en overige
verbindingen die veelal volkshuisvestelijk van aard zijn. De activiteiten die in de verbindingen zijn
ondergebracht kwalificeren als toegestaan.
Woningstichting Rochdale had op 31 december 2012 de onderstaande verbindingen.

Rochdale Projectontwikkeling B.V.
Rochdale Projectontwikkeling BV had primair als doel het projectmanagement te verzorgen van de
projecten van Woningstichting Rochdale of hieraan gelieerde entiteiten. De activiteiten van deze
vennootschap zijn vanaf 1 januari 2012 verplaatst naar de afdeling Projectontwikkeling. Deze afdeling
valt onder Woningstichting Rochdale. Er zijn per 1 januari 2012 geen medewerkers meer in dienst van de
vennootschap. Op de balans stonden begin 2012 nog activa ( o.a. ICT/ inventaris) die in 2012 versneld
zijn afgeschreven. De leaseverplichtingen staan nog wel in de deelneming. Het belang in Amstelforte
Beheer B.V. is eind 2012 verkocht aan AM. Eind 2012 zijn er geen activiteiten meer in deze entiteit.

Rochdale Onderhoud B.V.
Rochdale Onderhoud BV voert onderhoudsactiviteiten uit aan woningen in het werkgebied van
Woningstichting Rochdale. Onder de werkzaamheden vallen onder meer dagelijks onderhoud, medische aanpassingen en contractonderhoud.

Rochdale Exploitatie- en Projectontwikkeling B.V.
Rochdale Exploitatie- en Projectontwikkeling BV vervult in voorkomende gevallen de rol van (beherend) vennoot in cv-constructies of de rol van aandeelhouder in projectontwikkelingsactiviteiten.
De positie Buyskade is in 2012 verkocht.

Rochdale Holding B.V.
Rochdale Holding BV heeft als doel het oprichten van, deelnemen in, het bestuur voeren over en het
zich op enige andere wijze financieel interesseren in andere vennootschappen en ondernemingen.

Rochdale Participaties B.V.
Rochdale Participaties BV heeft als primair doel het financieren van (project)deelnemingen van met
name commanditaire vennootschappen.

Rochdale 2008 B.V.
Rochdale 2008 BV heeft als doel het exploiteren van onroerende zaken en de daarmee samen
hangende dienstverlening. In 2012 was Rochdale 2008 niet actief.
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WoningNet N.V.
Het ROA (Regionaal Orgaan Amsterdam) is een samenwerkingsverband van 16 gemeenten in de regio
Amsterdam. WoningNet is een samenwerkingsverband van een groot aantal corporaties uit het ROAgebied met als gemeenschappelijk doel werkzaam te zijn op het gebied van de woonruimteverdeling.

Gemeenschappelijk Glas Amsterdam B.V.
Woningstichting Rochdale neemt vanaf 2006 deel in het glasvezelproject Amsterdam. Sinds 2009
heeft Woningstichting Rochdale een aandeel van 6,25 procent in Gemeenschappelijk Glas Amsterdam BV (GGA BV). Deze BV, waarin ook 3 andere Amsterdamse woningcorporaties aandeelhouder
zijn alsmede de gemeente Amsterdam, bezit voor 30 procent aandelen in Glasvezelnet Amsterdam
BV (GNA BV), waarin ook Reggefiber ttH BV (een samenwerkingsverband tussen Reggefiber en KPN)
participeert. GNA BV heeft tot doel de aanleg van een glasvezelnetwerk naar alle woningen in Amsterdam te realiseren. Binnen GGA BV hebben de aandeelhouders (corporaties en gemeente) de krachten
gebundeld voor wat betreft hun inbreng in GNA BV.
In 2012 is er slechts beperkt sprake van uitbreiding van het aantal huisaansluitingen in Amsterdam.
Er is vooral aandacht besteed aan een strategische verkenning voor een verdere uitrol in Amsterdam
waarbij met name is gekeken naar efficiëntere aanlegmethodes, kostenreductie en financiering van
toekomstige investeringen.
Per 1 januari 2010 hebben de in GGA BV participerende woningcorporaties een gewijzigde toestemming van het ministerie voor hun deelname in de aanleg van dit open glasvezelnetwerk. Deze nieuwe
toestemming is gebaseerd op het zogenaamde proportionaliteitsbeginsel (het aandeel van de investeringen van corporaties in een glasvezelnetwerk mag niet hoger zijn, dan de kosten die zouden zijn
gemaakt indien de corporaties zelf glasvezel hadden aangelegd van wijkcentrale tot in de meterkast
van de woningen). Woningstichting Rochdale voldoet in 2012 aan de door het ministerie verbonden
voorwaarden voor participatie in een glasvezelnetwerk.
Over 2012 werd door GNA BV verlies geleden en daardoor behaalde GGA BV een negatief resultaat.
De deelneming GGA BV is gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs ad € 750.000,-.

Stichting Brasa
Stichting Brasa is in november 2000 opgericht op initiatief van de toenmalige Stedelijke Woning Dienst
(SWD) en de Amsterdamse Federatie voor Woningcorporaties (AFWC), met als doel de verbetering van
de huisvestingssituatie in Suriname door middel van stadsherstel en te helpen met de opbouw van een
Surinaamse woningbouwcorporatie naar Nederlands model, woningstichting Sekrepatu. De partners
van het eerste uur waren de SWD en de Amsterdamse corporaties AWV en het Oosten. In een later
stadium zijn Woningstichting Rochdale en De Key toegetreden.
Stichting Dutch International Guarantees for Housing heeft een kredietovereenkomst gesloten met NV
Bank Nederlandse Gemeenten ter financiering van activiteiten op het gebied van de volkshuisvesting,
in het bijzonder de bouw en exploitatie van huurwoningen, in Suriname. Woningstichting Rochdale
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heeft zich garant gesteld voor de jaarlijkse rente- en aflossingsverplichting van drie annuïtaire geldleningen verstrekt aan Woningstichting Sekrepatu (totaalbedrag van de geldleningen bedraagt € 4,0 miljoen).
In 2011 is in Stichting Brasa besloten om Woningstichting Sekrepatu te verzelfstandigen en de aangegane garantieverplichtingen af te bouwen. Hierover zijn gesprekken gevoerd in 2012. Het vinden van
financiering om de verzelfstandiging te verwezenlijken is een moeizaam proces.

Stichting Derdengelden Capelle Makelaars
Woningstichting Rochdale gebruikte deze stichting tot en met 2010 om huurgelden voor bedrijfsonroerend
goed te innen. Sinds 2011 doet Woningstichting Rochdale dit zelf en heeft de stichting geen functie meer.

Stichting exploitatie Kantoorgebouw Jan Lighthartstraat 5 Heemskerk
Deze stichting heeft als doel de verhuur van een kantoorgebouw in Heemskerk.

4.5.2 Projecten
Woningstichting Rochdale maakt voor haar projecten gebruik van projectdeelnemingen. Deze projectdeelnemingen hebben als doel het ontwikkelen, realiseren, exploiteren en/of vervreemden van wooneenheden, parkeergarages en commerciële en niet-commerciële ruimten. Woningstichting direct of
indirect (via Rochdale Exploitatie- en Projectontwikkeling B.V., of Rochdale Participaties B.V.) een
geheel of gedeeltelijk belang in de volgende projectdeelnemingen (eventueel in combinatie met een
beheer-b.v. of stichting):

Grondbank Badhuisweg Zaandam C.V. en Grondbank Badhuisweg
Beheer B.V.;
Als gevolg van een uitwisseling van posities met AM is Rochdale in 2012 100 procent eigenaar geworden van de Grondbank Badhuisweg Zaandam C.V. en Grondbank Badhuisweg Beheer B.V. Begin 2013
is er een verhuurcontract gesloten met een optie tot koop. De positie is afgewaardeerd naar de in het
verhuurcontract opgenomen verkoopwaarde.

Banne Binnen C.V. en Banne Binnen Beheer B.V.;
Het project Bezaanjachtplein is in aanbouw. De verkoop is in 2012 gestart. De oplevering vindt plaats
in 2013. Aandeel Rochdale is 50 procent. Overige 50 procent in handen van AM.

De Jonge Voorn C.V. en De Jonge Voorn B.V.;
Betreft een grondpositie in Koog aan de Zaan. Samenwerking met BNG. Er is een pachter gevonden
die de grondpositie tijdelijk gebruikt als paintball terrein. De positie is gewaardeerd op de eind 2011
getaxeerde waarde.

Kwadijkerpark C.V. en Kwadijkerpark Beheer B.V.;
De verwachting is dat de aankoop van de grond van de Prinsenstichting in het begin 2013 wordt
afgerond. De voorverkoop van de eerste fase is erg teleurstellend verlopen. Als gevolg van de tegen-
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vallende aandacht bij kopers hebben Rochdale en BAM besloten de promotionele inspanningen te
stoppen, niet tot formele verkoop over te gaan en zich te beraden over een mogelijk vervolg.
Jaarrekening 2011 is nog steeds niet vastgesteld. De BAM is niet akkoord gegaan met door Rochdale
voorgestelde voorziening. In de deelneming is een kleine voorziening opgenomen voor het negatieve
verkoopresultaat in de eerste fase. Rochdale heeft zelf haar aandeel in de niet binnen de entiteit
voorziende voorbereidingskosten voorzien.

Ontwikkelingsscombinatie Pontsteiger V.O.F.;
In 2012 is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd om de ontwikkeling van het project over te dragen
aan een ontwikkelende aannemer. De gesprekken hierover lopen nog. Het aandeel van Rochdale
(33,33 procent) in de reserveringsvergoeding voor de grond voor de komende 5 jaar is voorzien in de
boeken van Rochdale. Daarnaast is in 2012 ook het aandeel in de gemaakte kosten voorzien.

RH Vastgoed Amstelveen B.V.;
Voor de positie Assumburg is een voorlopig koopcontract gesloten met van Rhijn Bouw. Voor de
lagere koopprijs ten opzichte van de waardering van de positie is al in de jaarrekening 2011 van Rochdale een voorziening getroffen.

Robora Zuidoost V.O.F;
De meest woningen van het project Karspelhof fase 1 zijn in 2012 verkocht. Er staan nog 6 woningen
onder optie. Het aandeel van Rochdale in de grond en voorbereidingskosten die niet zijn voorzien in
de deelneming, zijn bij Rochdale voorzien. De voorziening bij Rochdale voor de onverkochte woningen is in 2012 vrijgevallen, omdat de resterende koopwoningen verder zijn afgewaardeerd binnen de
deelneming zelf.

Amstelkwartier C.V. en Amstelkwartier Beheer B.V.;
In 2012 zijn ook de huurwoningen in fase 3A aanbouw genomen. De verwachting is dat de huurwoningen en het BOG van fase 4C in maart 2013 opgeleverd worden. Voor de huurwoningen, de school en
het kinderdagverblijf van fase 3A is de verwachting dat deze in het eerste kwartaal van 2014 opgeleverd worden. Voorlopig staan hierdoor de koopprojecten 4C en 3A ‘on hold’. De afname van de grond
voor deze projecten is binnen de C.V. voorzien.

V.O.F. Kolenkit
Bij de splitsing van Far West begin 2012, heeft Rochdale in het eerste kwartaal van 2012 een belang
van 56,9 procent verworven in V.O.F. Kolenkit. De V.O.F. Kolenkit is destijds opgericht door Far West
en Stadgenoot om gezamenlijk het Zuidelijk Veld in de Kolenkitbuurt in Amsterdam te ontwikkelen. De
eerste 2 projecten zijn hierin opgeleverd, namelijk Lommerrijk Bomen en Scala. In het vierde kwartaal
van 2012 zijn de onverkochte woningen van Lommerijk verkocht aan beide vennoten. In juni is een
nieuwe Samenwerkingsovereenkomst gesloten, waarbij is uitgegaan dat de resterende fasen door de
vennoten afzonderlijk, buiten de V.O.F. ontwikkeld zullen worden. Alleen de 5e fase zal gezamenlijk
ontwikkeld worden.
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Django B.V.
De voormalige Prospect Zuidas B.V. is in 2012 gesplitst in Prospect Zuidas B.V. en Django B.V. (zie
verdere toelichting bij ontwikkelingen in verbindingenstructuur). In Django vindt de exploitatie plaats
van uit VOF Royaal Zuid verkregen vastgoed.

Ontwikkelingscombinatie Grote Buitendijk C.V. en
Ontwikkelcombinatie Grote Buitendijk Beheer B.V.
De in 2011 getroffen voorziening op basis van de getaxeerde waarde van de grond is aangepast aan
de positie ultimo 2012 in de Grote Buitendijk C.V.

Ontwikkelingsmaatschappij De Zaanwerf C.V. II en
Stichting de Zaanwerf II;
Voor de verschillende posities binnen de C.V. is de voorziening verhoogd.
Geen ontwikkelingen in de volgende entiteiten:
• Ontwikkelingsmaatschappij De Zaanwerf C.V. en Stichting de Zaanwerf;
• Exploitatiemaatschappij Brandemeer B.V.;
• Rochdam Beheer B.V.

4.5.3 Ontwikkelingen
In 2012 zijn de volgende verbindingen toegevoegd en verwijderd uit de verbindingenstructuur van
Rochdale:

Buurtleven.NL B.V.
Deze entiteit is geliquideerd. De aandeelhouders zijn tot het inzicht gekomen dat ze de doelstellingen
waarvoor deze B.V. in 2008 is opgericht middels andere manieren dan via deze B.V. willen bereiken.

Amstelforte Beheer B.V. en Amstelforte Ontwikkeling C.V.
Deze entiteiten zijn in het kader van een positieruil met AM verkocht aan AM. Door de ruil zijn de
Grondbank Badhuisweg Beheer B.V. en de Grondbank Badhuisweg Zaandam C.V 100 procent eigendom van Rochdale geworden.

Prospect Zuidas B.V VOF Royaal Zuid en Django B.V.
De voormalige Prospect Zuidas B.V. is gesplitst in Prospect Zuidas B.V. en Django B.V. Het aandeel
van Prospect Zuidas in V.O.F. Royaal Zuid is in de “nieuwe” Prospect Zuidas B.V. achtergebleven.
Rochdale heeft haar aandeel in de “nieuwe” Prospect Zuidas B.V. verkocht aan Eigen Haard. Hierdoor
heeft Rochdale ook geen belang meer in V.O.F. Royaal Zuid en de ontwikkeling op de Zuidas. Rochdale heeft een belang van 25 procent in de Django B.V.
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Far West
Far West is met terugwerkende kracht per 1 januari 2012 ontbonden. De activa en passiva van Far
West, alsmede de baten en lasten over het boekjaar waarin de voeging is gerealiseerd zijn op grond
van RJ 216.303 in de jaarrekening opgenomen als ware de voeging vanaf het begin van boekjaar
2012 reeds een feit, dus per 1 januari 2012. De vergelijkende cijfers over 2011 zijn niet opgenomen,
omdat de pro forma cijfers van Far West niet op voldoende wijze gesplitst kunnen worden om inzicht
te kunnen geven.

V.O.F. Kolenkit.
Begin 2012 is Far West gesplitst. Rochdale heeft hiermee onder andere het aandeel van 56,9 procent
van Far West in V.O.F. Kolenkit verkregen
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Verbindingenstructuur per 31 december 2012

Stichting
De Zaanwerf
(123)

100.00%

56.9%

Rochdale
Onderhoud BV
(002)

VOF Kolenkit
(144)

Stichting
De Zaanwerf II
(125)

25.00%

15.50%

Django BV
(145)

Woningnet NV
(011)

100.00%

100.00%

Rochdale
Project
ontwikkeling BV
(003)

Rochdale
Exploitatie- en
Projectontwikkeling BV (005)

100.00%

RH Vastgoed
Amstelveen BV
(110)

100.00%

Exploitatiemaatschappij
Brandemeer BV
(131)

Woningstichting Rochdale
(001)

100.00%

6.25%

50.00%

Gemeenschappelijk Glas
Amsterdam BV
(107)

RochdAM
Beheer BV
(138)

Kwadijkerpark
Beheer BV
(136)

30.00%

1.00%

Glasvezelnet
Amsterdam BV
(106)

1.00%

49.50%

Ontwikkelingsmaatschappij
De Zaanwerf CV
(124)
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49.50%

Kwadijkerpark
CV (140)

1.00%

49.50%

Ontwikkelingsmaatschappij
De Zaanwerf II CV
(126)
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Stichting
Brasa
(901)

33.33%

Stichting
derde gelden
Capelle
Makelaars (902)

Stichting Exploitatie
Kantoorgebouw Jan Ligthartstraat 5 Heemskerk (903)

50.00%

Ontwikkelingscombinatie
Pontsteiger VOF
(105)

Robora
Zuidoost VOF
(101)

100.00%

Rochdale
Holding BV
(004)

100.00%

100.00%

Rochdale
Participaties BV
(007)

Rochdale 2008
BV (009)

50.00%

50.00%

Banne Binnen
Beheer BV
(118)

2.00%

49.00%

Banne Binnen
CV (119)

50.00%

Ontwikkelingscombinatie
Grote Buitendijk
BV (134)

2.00%

49.00%

Ontwikkelingscombinatie
Grote Buitendijk
CV (135)

Amstelk wartier
Beheer BV
(141)

2.00%

20,00%

100.00%

49.00%

Amstelk wartier
CV (142)

Grondbank
Badhuisweg
Beheer BV
(102)

4.00%

96.00%

Grondbank
Badhuisweg
Zaandam CV
(122)

De Jonge Voorn
BV (102)

19.60%

2.00%

De Jonge Voorn
CV (143)

Legenda
commanditaire vennoot
beherend vennoot
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4.6. Financiën
Financieel beleid
Het financieel beleid van Rochdale is opgenomen in het Koersdocument en is gericht op een gezonde
bedrijfsvoering van het te exploiteren bezit. Daarnaast moeten investeringen van Rochdale kunnen
worden gefinancierd uit de operationele opbrengsten en de opbrengst van verkopen van bestaand
bezit. Het investeringsbeleid van Rochdale voor de actuele meerjarenprognose van 5 jaar, gaat ervan
uit dat we geen extra schulden maken voor de financiering van investeringen. Bij het formuleren van
voorgenomen activiteiten wordt een afstemming gemaakt met de financiële kaders zoals deze volgen
uit het financieel beleid.
De doelstellingen van het financiële beleid zijn:
• het waarborgen van de toegang tot de kapitaal- en geldmarkt voor Rochdale en haar dochterondernemingen; dit vereist in ieder geval een positief oordeel over de kredietwaardigheid van
Rochdale door het WSW;
• het behouden van een positief oordeel door het CFV over de financiële positie en continuïteit;
• het handhaven van een minimale solvabiliteit. De norm voor dit kengetal op basis van marktwaardering zal in de loop van 2013 vastgesteld worden;
• het voldoen aan de aflossingsfictie van het WSW: voldoende ruimte in de exploitatie om 2% van
de leningenportefeuille te kunnen aflossen. Een in 2012 geïntroduceerd kengetal ter toetsing van
deze eis is de Cash Flow Indicator (CFI). Dit is de vrije kasstroom plus geactiveerde loonkosten en
rente gedeeld door de leningenportefeuille. De norm voor de Cash Flow Indicator (CFI) is vastgesteld op minimaal 2,0. Dit komt overeen met de 2% aflossingsfictie

Externe toezichthouders
Alle woningcorporaties staan onder financieel toezicht van het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting
(CFV). Tot en met 2012 bracht het CFV twee keer per jaar een oordeel uit over het financieel presteren
van een woningcorporatie; het continuïteitsoordeel in het voorjaar en het solvabiliteitsoordeel in het
najaar. Het CFV heeft besloten vanaf 2013 op basis van de aangeleverde prognosecijfers over 5 jaar en
de verantwoordingsinformatie over het afgelopen jaar één maal per jaar een oordeel te geven over de
financiële positie en continuïteit van een corporatie. Voor de prognose over de periode 2013-2017 en de
verantwoording over 2012 zal dit naar verwachting voor het eerst in het najaar 2013 plaatsvinden.
Het continuïteitsoordeel 2012 is gebaseerd op de Prospectieve informatie (dPi) over de jaren 2012 tot
en met 2016. Rochdale heeft in 2012 het continuïteitsoordeel A-1 gekregen. Dit betekent dat naar het
oordeel van het CFV de voorgenomen activiteiten van Rochdale in de prognosejaren passen bij de
vermogenspositie.
Het solvabiliteitsoordeel 2012 is gebaseerd op de Verantwoordingsinformatie (dVi) op basis van het
jaarverslag over 2011. In 2012 heeft Rochdale het oordeel “voldoende solvabiliteit” gekregen. Wel
maakt het fonds de kanttekening dat in deze beoordeling de effecten van de verhuurdersheffing en de
saneringsheffing vanaf 2013 niet zijn meegenomen.
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Of Rochdale in 2013 een positief oordeel over de financiële positie en financiële continuïteit zal krijgen,
valt niet met zekerheid te zeggen. Zo zal de door het kabinet aangekondigde verhuurdersheffing de investeringsruimte vanaf 2013 verder beperken en het is nog niet duidelijk hoe het CFV hier in haar oordeelsvorming mee om zal gaan. Rochdale heeft haar beleid en voorgenomen activiteiten hier al wel op aangepast
en heeft er vertrouwen in dat indien deze maatregelen worden gerealiseerd de financiële continuïteit
gewaarborgd is. Naar verwachting zou dit moeten leiden tot een positief oordeel door het CFV.
Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) geeft jaarlijks een oordeel over de kredietwaardigheid van een woningcorporatie. Op basis van de Prospectieve informatie 2012-2016 heeft het WSW
in 2012 aangegeven dat Rochdale onveranderd kredietwaardig is. Echter, door de onzekerheid als
gevolg van het nieuwe regeringsbeleid heeft het fonds besloten om de borging van de financieringsbehoefte in de gehele sector te beperken tot en met het jaar 2013. Het WSW zal op basis van de dPi
over de jaren 2013 tot en met 2017 nader besluiten over het faciliteringsvolume van 2014 en verder.

Stelselwijziging
Met ingang van boekjaar 2012 is de herziene Richtlijn 645 Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting
van toepassing. Deze herziening en de daarin geboden keuzemogelijkheden hebben ertoe geleid dat
Woningstichting Rochdale haar stelsel van waardering en resultaatbepaling vanaf 2012 heeft gewijzigd. In hoofdlijnen komt het erop neer dat het bezit in exploitatie naar sociaal vastgoed en commercieel vastgoed is verdeeld. En dat de tot en met 2011 gevolgde waardering tegen de bedrijfswaarde
vanaf 2012 is gewijzigd in de marktwaarde in verhuurde staat.
De wijzigingen in de waarderingsgrondslagen zijn als stelselwijziging verwerkt in het vermogen en
resultaat, waarbij de vergelijkende cijfers 2011 in de jaarrekening 2012 zijn aangepast.
De aanpassing van de vergelijkende cijfers houdt in dat deze zijn herrekend alsof de nieuwe waarderingsgrondslag reeds van toepassing was in voorgaande boekjaren. De invloed van de stelselwijziging
is voor het deel dat betrekking heeft op de jaren tot en met 2010 verwerkt in het eigen vermogen per
1 januari 2011 en bedraagt € 1.925 miljoen positief. Het deel dat betrekking heeft op het resultaat
2011 is in de individuele posten van de winst- en verliesrekening verwerkt middels aanpassing van de
vergelijkende resultaatcijfers 2011 en bedraagt in totaal € 112 miljoen negatief. In totaal bedraagt het
cumulatief effect op het eigen vermogen per 1 januari 2012 € 1.813 miljoen positief. De stelselwijziging
wordt uitgebreid toegelicht in de jaarrekening, hoofdstuk 5 van dit jaarverslag.

Marktwaarde
Rochdale waardeert haar bezit in de jaarrekening op basis van marktwaarde in verhuurde staat. Hiervoor is gebruik gemaakt van het model van de Investment Property Databank (IPD). Het IPD rekenmodel maakt gebruik van een Discounted Cash Flow (DCF) berekening. Dit betekent dat voor een
periode van 15 jaar de inkomsten en uitgaven zo betrouwbaar mogelijk worden geschat en dat deze
aan de hand van een disconteringsvoet ‘contant’ worden gemaakt naar het heden. Daarnaast wordt
een eindwaarde bepaald na afloop van de DCF-periode van 15 jaar (de zogenaamde exit yield). Het
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schatten van kosten en opbrengsten wordt gedaan aan de hand van twee scenario’s; doorexploiteren
en uitponden. Per complex wordt uiteindelijk het scenario met de hoogste uitkomst gelijk gesteld aan
het begrip ‘marktwaarde in verhuurde staat’, zijnde de reële waarde waartegen de waardering van het
vastgoed plaatsvindt.
De taxaties zijn intern opgesteld en vervolgens door IPD en een ter zake deskundige externe taxateur
(Colliers) gevalideerd.

Jaarresultaat 2012
Het jaar 2012 is afgesloten met een negatief resultaat van € 149,7 miljoen, terwijl het resultaat over 2011
€ 97,3 miljoen negatief was. Dit gepresenteerde resultaat over 2011 wijkt af van dat in de jaarrekening
2011 vanwege de doorgevoerde stelselwijziging. Het resultaat 2012 wordt voornamelijk veroorzaakt
door waarderingseffecten op het woningbezit waaronder de niet gerealiseerde waardeveranderingen
als gevolg van de waardering op marktwaarde.
Het resultaat kan als volgt worden samengevat:
(in miljoenen euro’s)
Bedrijfsopbrengsten exclusief woningverkopen
Bedrijfslasten

2012

2011

Verschil

267

251

16

-166

-172

6

Saldo

101

79

22

Financiële baten en lasten

-73

-66

-7

28

13

15

Operationeel saldo na rente

					
Afwaardering kantoorpanden

-8

-5

-3

Resultaat verkoop vastgoedportefeuille

19

17

2

-15

-46

31

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedbeleggingen

-167

-104

-63

Resultaat voor belastingen

-143

-125

-18

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille

Belastingen

-5

-8

3

Aandeel in resultaat deelnemingen

-2

35

-37

-150

-97

-53

Totaalresultaat

De bedrijfsopbrengsten zijn toegenomen met € 16 miljoen vooral door de toevoeging van het bezit van
Far West. De bedrijfslasten zijn afgenomen met € 6 miljoen. Het saldo van financiële basten en lasten
is € 7 miljoen hoger, met name door de overname van de leningenportefeuille van Far West en het
vervallen van de rentedragende lening aan Far West. Per saldo steeg het operationeel saldo na rente
met € 15 miljoen naar € 28 miljoen.
De verkopen in 2012 kwamen qua aantallen redelijk overeen met hetgeen begroot, maar door de
ongunstige marktomstandigheden bleef de omzet achter. Bij de verkoop van nieuwbouw koopwoningen is hiervoor de verkoopvoorziening aangesproken.
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De voortdurende moeilijke marktomstandigheden hebben geleid tot beperktere projectontwikkelingsactiviteiten. Hierdoor zijn de overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille in 2012 ten opzichte
van 2011 lager uitgevallen. De hierin begrepen afwaarderingen op ontwikkelposities en oude kantoorgebouwen is ook lager dan voorgaande jaren.
De niet gerealiseerde waardeveranderingen zijn toegenomen met € 63 miljoen negatief. Dit hangt
samen met de negatieve ontwikkeling op de vastgoedmarkt in de afgelopen 2 jaren.
Het resultaat deelnemingen is sterk beïnvloed door de integratie van Far West in Rochdale per
1 januari 2012. In 2011 werd nog een aandeel in het resultaat van deelneming Far West gerealiseerd
van € 35 miljoen positief die in 2012 niet meer separaat verantwoord is.
De waardedaling van het vastgoed € 166 miljoen (4,2%) loopt niet noemenswaardig uit de pas met de
landelijke benchmark van 3,9%. Deze waardedaling komt in de jaarrekening tot uiting in de post niet
gerealiseerde waardeveranderingen.
Op basis van geactualiseerde taxaties van de ontwikkel- en grondposities en kantoorgebouwen zijn
de afwaarderingen c.q. getroffen voorzieningen opnieuw beoordeeld, waardoor de waarde van deze
posities weer actueel is.

Financiële positie
Het groepsvermogen op basis van bedrijfswaarde bedraagt ultimo 2012: € 2.409 miljoen (2011: € 2.559
miljoen). De afname van € 150 miljoen wordt geheel veroorzaakt door het negatieve resultaat over 2012.
De solvabiliteit op basis van marktwaarde bedraagt 57.3% over 2012, terwijl deze in 2011 59.9%
bedroeg. De Loan To Value (LTV) is nu 41,3% en 40,9% voor respectievelijk 2012 en 2011. Rochdale
heeft nog geen normen voor deze kengetallen op basis van marktwaarde vastgesteld. Dit zal in de
loop van 2013 gebeuren.
De kasstroom uit bedrijfsoperaties bedraagt € 112,5 miljoen (2011: € 90,0 miljoen). Na aftrek van het saldo
van de betaalde rente en vennootschapsbelasting ad € 72 miljoen bedraagt de kasstroom uit operationele
activiteiten € 40,5 miljoen, hetgeen € 15,4 miljoen hoger is dan de kasstroom in 2011 (25,1 miljoen).
De interestdekkingsgraad (ICR) over 2012 is 1,57. Dit is beter dan de prognose die in de meerjarenbegroting (1,37) is afgegeven. In de meerjarenbegroting is aangegeven dat het verhogen van de inkomsten
voor 2013 prioriteit heeft, met als doel de ICR naar het minimaal vereiste niveau van 1,4 te brengen. Dit
is wel gelukt in 2012 maar zal als gevolg van de aangekondigde verhuurderheffing en saneringsheffing
onder druk komen te staan.
De Cash Flow Indicator (CFI) over 2012 is 1,64. De norm is 2 (vergelijkbaar met de aflossingsfictie-eis
van het WSW van 2%). Op basis van de meerjarenbegroting verwacht Rochdale in 2015 te kunnen
voldoen aan deze norm.
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De liquiditeitspositie van Rochdale is in 2012 verder verbeterd. Het saldo liquide middelen onder aftrek
van de schulden aan kredietinstellingen bedraagt € 6,9 miljoen negatief ten opzichte van € 11,7 miljoen
negatief ultimo 2011. Het beleid van Rochdale is om een minimale liquiditeitspositie aan te houden en
maximaal de kortgeldfaciliteit te benutten om de rente lasten te verlagen.
Ondanks positieve ontwikkelingen blijft het noodzakelijk om de kasstromen scherp in de gaten te
houden. Dit vertaalt zich naar een in de komende jaren beperkt investeringsprogramma waarbij de
investeringen niet groter zijn dan het saldo van de exploitatie plus verkoopopbrengsten. Tegenvallende exploitatie- of verkoopopbrengsten hebben een directe bijstelling van investeringen tot gevolg.
Om dit in goede banen te leiden, worden de in een jaarschijf van de meerjarenplanning opgenomen
investeringen verspreid over het jaar, als het saldo het toelaat, vrijgegeven. Binnen de exploitatie wordt
gestreefd naar lagere kosten en hogere opbrengsten.

Financiering
Rochdale heeft ultimo 2012 een leningenportefeuille van € 1.648,1 miljoen ten opzichte van € 1.556,6
miljoen ultimo 2011. De toename van € 91,6 miljoen wordt veroorzaakt door de overname van de
leningenportefeuille van Far West (€ 127,6 miljoen) Per saldo heeft Rochdale afgelost.
De gemiddelde gewogen rentevoet van de leningenportefeuille in 2012 bedroeg 4,32% (2011: 4,55%).
Zekerstelling van de beschikbaarheid van financiering en beheersing van de rentelasten en rente
risico’s is van groot belang voor de financiële continuïteit van Rochdale. Daarom vindt periodiek overleg plaats over het treasurybeleid in de treasurycommissie. Hierbij wordt Rochdale ondersteund door
een adviesbureau op het gebied van treasury.
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Jaarrekening 2012

Woningstichting Rochdale
Statutaire vestigingsplaats: Amsterdam
Adres: Bos en Lommerplein 303
1055 RW AMSTERDAM
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5 Jaarrekening
5.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2012
(na resultaatbestemming)
Activa (in duizenden euro’s)

2012

2011

Vaste activa
Materiële vaste activa
1.

Onroerende en roerende zaken ten dienste
van de exploitatie		

28.091		

39.867

Vastgoedbeleggingen
2. Sociaal vastgoed in exploitatie gekwalificeerd
als vastgoedbelegging
3. Commercieel vastgoed in exploitatie
4. Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie

3.591.196		 3.527.463
431.017		

325.779

54.278		

32.059

						
			4.076.491		 3.885.301
Financiële vaste activa
5. Andere deelnemingen

5.582		

176.680

6. Vorderingen op maatschappijen waarin
wordt deelgenomen

5.935		

45.039

8.558		

13.450

3.339		

3.292

7.

Latente belastingvordering

8. Leningen u/g

					
			 23.414		 238.461
Som der vaste activa		 4.127.996		

4.163.629

Vlottende activa
9. Voorraden		

12.723		

21.990

10. Onderhanden werk 		

19.880		

26.161

Vorderingen
11. Huurdebiteuren

2.194		

1.365

12. Vorderingen op maatschappijen waarin
wordt deelgenomen

5.689		

21.719

13. Overige vorderingen

8.384		

12.446

14. Overlopende activa

8.891		

5.868

			 25.158		

41.398

15. Liquide middelen 		18.810		 20.975
Som der vlottende activa		

76.571		

110.524

						
Totaal activa		 4.204.567		
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Passiva (in duizenden euro’s)

2012

2011

Eigen vermogen
16. Groepsvermogen		2.409.079		 2.558.735
Voorzieningen
17. Voorziening onrendabele investeringen
en herstructureringen

10.572		

10.766

18. Voorziening reorganisatiekosten

5.000		

-

19. Voorziening deelnemingen

2.332		

10.210

20. Voorziening pensioenverplichtingen
21. Overige voorzieningen

60		

100

13.117		

9.475

					
Totaal voorzieningen		

31.081		

30.551

Langlopende schulden
22. Schulden/leningen overheid
23. Schulden/leningen kredietinstellingen
24. Overige schulden

7.315		

22.225

1.640.744		 1.534.334
20.243		

13.609

						
Totaal langlopende schulden		 1.668.302		

1.570.168

Kortlopende schulden
25. Schulden aan kredietinstellingen
Schulden aan leveranciers

25.683		

32.653

17.281		

11.416

26. Schulden aan maatschappijen waarin wordt
deelgenomen

0		

75

27. Belastingen en premies sociale verzekeringen

2.856		

4.089

28. Overige schulden

9.893		

15.733

40.392		

50.733

29. Overlopende passiva

					
Totaal kortlopende schulden		

96.105		

114.699

Totaal passiva		 4.204.567		

4.274.153
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5.2 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 2012
(in duizenden euro’s)

2012

2011

Bedrijfsopbrengsten
30. Huuropbrengsten		

229.058		

203.928

31. Opbrengsten servicecontracten		

18.256		

18.851

31. Overheidsbijdragen		

2.910		

3.889
17.529

33. Resultaat verkoop vastgoedportefeuille		

19.275		

34. Geactiveerde productie voor eigen bedrijf		

2.872		

4.855

35. Overige bedrijfsopbrengsten 		

13.621		

19.544

					
Som der bedrijfsopbrengsten		

285.992		

268.596

Bedrijfslasten
36. Afschrijvingen materiële vaste activa

4.191		

4.632

37. Overige waardeveranderingen materiële vaste activa

8.000		

5.000

15.291		

46.312

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Erfpacht
38. Lonen en salarissen
Sociale lasten
39. Pensioenlasten
40. Onderhoudslasten
41. Leefbaarheid
Lasten servicecontracten
42. Overige bedrijfslasten

2.615		

3.094

30.620		

30.002

3.887		

3.915

4.797		

5.045

47.723		

47.425

1.815		

3.094

18.275		

19.038

51.709		

55.898

					
Som der bedrijfslasten		

188.923		

			 97.069		

223.455
45.141

43. Niet-gerealiseerde waardeveranderingen
vastgoedbeleggingen		-166.524		 -103.501
					
Bedrijfsresultaat		-69.455		 -58.360
44. Waardeveranderingen van
financiële vaste activa en van vlottende effecten
45. Opbrengsten van effecten en vorderingen behorend

-1.792		

-668

160		

3.234

tot de financiële vaste activa
46. Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten
47. Rentelasten en soortgelijke kosten

525		

616

-72.242		

-69.428

		
Saldo financiële baten en lasten		

-73.349		

-66.246

-142.804		

-124.606

		
Resultaat voor belastingen		

48. Belastingen		-5.166		 -7.895
					
Resultaat na belastingen		

-147.970		

-132.501

49. Aandeel in resultaat van deelnemingen		-1.686		 35.184
						
Totaalresultaat 		
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5.3 Kasstroomoverzicht geconsolideerd 2012
(in duizenden euro’s)

2012

2011

Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat		97.069		 45.141
Aanpassingen voor:
–

afschrijvingen 		

12.191		

9.632

–

overige waardeveranderingen 		

15.291		

46.312

–

netto verkoopresultaat		

-19.275		

-17.529

–

geactiveerde productie eigen bedrijf		

-2.872 		

-4.855

Veranderingen in werkkapitaal:
–

voorraden

11.733 		

1.822

–

onderhanden projecten

37.266 		

12.689

–

vorderingen

-2.126		

–

mutatie voorzieningen

-25.110 		

-1.399

–

kortlopende schulden (exclusief kredietinstellingen)

-11.624		

-2.741

925

			 10.139		

11.296

Per saldo kasstroom uit bedrijfsoperaties		

89.997

Ontvangen intrest
Betaalde vennootschapsbelasting
Betaalde intrest

112.543		

685		

3.675

- 274		

0

-72.411		

-68.599

			 -72.000		 -64.924
Per saldo kasstroom uit operationele activiteiten		

40.543		

25.073

2.860		

9.487

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Mutatie financiële vaste activa		
Investeringen in overige financiële vaste activa		

0 		

0

Investeringen in materiële vaste activa		

-32.951		

-52.740

Investeringen in vastgoedbeleggingen		

-25.500		

0

Desinvesteringen in materiële vaste activa 		

49.346		

47.939

Desinvesteringen in vastgoedbeleggingen		

0 		

0

Per saldo kasstroom uit investeringsactiviteiten		

-6.245		

4.686

Aangetrokken leningen		

72.000		

103.400

Aflossingen op leningen		

-108.129		

-90.174

Mutatie overige schulden (inclusief waarborgsommen)		

6.636		

-624

Per saldo kasstroom uit financieringsactiviteiten		

-29.493		

12.602

Mutatie geldmiddelen		

4.805		

42.361

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Stand liquide middelen 1/1		

20.975		

7.999

Stand schulden aan kredietinstellingen 1/1		

-32.653		

-62.038

Totaal		-11.678		 -54.039
Stand liquide middelen 31/12		

18.810		

20.975

Stand schulden aan kredietinstellingen 31/12		

-25.683		

-32.653

Totaal		-6.873		-11.678
Mutatie geldmiddelen		

4.805		

42.361
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5.4 Grondslagen voor de financiële verslaggeving
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling in
de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening
Regelgeving
De groep heeft de enkelvoudige jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening opgesteld met
inachtneming van artikel 26, eerste lid, van het Besluit Beheer Sociale Huursector. Dit artikel schrijft de
toepassing van BW2 Titel 9 voor, behoudens enkele specifieke uitzonderingen. Verder zijn de door de
Raad voor de Jaarverslaggeving uitgegeven richtlijnen toegepast, waaronder Richtlijn 645 ‘Toegelaten
Instellingen Volkshuisvesting (herzien 2011) in het bijzonder.
De jaarrekening is opgemaakt op 31 mei 2013.

Stelselwijziging
Wijzigingen Richtlijn 645
Met ingang van boekjaar 2012 is de herziene Richtlijn 645 Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting van
toepassing. De voor Woningstichting Rochdale belangrijkste wijzigingen zijn:
– het vastgoed in exploitatie dient op objectniveau te worden onderverdeeld naar sociaal en
commercieel vastgoed op basis van de criteria van de EC-beschikking d.d. 15 december 2009;
– de corporatie heeft de beleidskeuze het sociaal vastgoed als geheel te kwalificeren hetzij als
bedrijfsmiddel, hetzij als vastgoedbelegging;
– de corporaties heeft de keuze het sociaal vastgoed te waarderen tegen historische kostprijs
of actuele waarde. De keuze leidt bij waardering tegen actuele waarde tot toepassing van de
bedrijfswaarde indien gekwalificeerd als bedrijfsmiddel en van de actuele waarde i.c. de geschatte
marktwaarde indien gekwalificeerd als vastgoedbelegging;
– de corporatie heeft de keuze het commercieel vastgoed te waarderen tegen historische kosten of
tegen actuele waarde, in het laatste geval geldt de geschatte marktwaarde;
– bij gecombineerde bouwprojecten is de saldering van het onrendabel sociale deel met de te
verwachten winst op het commerciële deel vervallen;
– wijzigingen in de modellen voor de balans en winst- en verliesrekening: in de balans zijn enkele
posten toegevoegd zoals vastgoedbeleggingen en posten gerelateerd aan groepsmaatschappijen,
deelnemingen en belastingen; in de winst- en verliesrekening zijn de opbrengsten en lasten inzake
servicecontracten afzonderlijk weergegeven en is de post leefbaarheid toegevoegd.
Wijziging waarderingsgrondslagen
De hiervoor genoemde wijzigingen en keuzemogelijkheden hebben ertoe geleid dat Woningstichting
Rochdale haar stelsel van waardering en resultaatbepaling vanaf 2012 heeft gewijzigd op de volgende
onderdelen:
a Classificatie van het bezit in exploitatie naar sociaal vastgoed en commercieel vastgoed, waarbij
de tot en met 2011 voor deze beide typologieën gevolgde waardering tegen de bedrijfswaarde
vanaf 2012 wordt gewijzigd in het actuele waardemodel i.c. de geschatte marktwaarde voor het
sociaal vastgoed met inachtneming van de relevante feiten en omstandigheden van de markt
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waarop toegelaten instellingen actief zijn en de bepalingen zoals opgenomen in het BBSH en de
geschatte marktwaarde voor het commercieel vastgoed.
De waardering tegen actuele waarde draagt bij aan een beter inzicht in het resultaat, de waarde
van het bezit en de vermogenspositie van de corporatie.
b Bij het beleid van de corporatie met betrekking tot het sociaal vastgoed staat vooral het realiseren
van een zo optimaal mogelijk financieel rendement centraal. Dit rendement geeft de mogelijkheid
om maximale ruimte te benutten in de maatschappelijke aanwending van de rendementen. Om die
reden wordt het sociaal vastgoed gekwalificeerd als vastgoedbelegging en gewaardeerd tegen de
geschatte marktwaarde als invulling van de actuele waarde.
c Als gevolg van de onder punt b genoemde waarderingskeuze voor de marktwaarde is de afwaardering van sociale en commerciële vastgoedontwikkelprojecten naar lagere bedrijfswaarde bij
aanvang boekjaar en voorafgaand boekjaar (indien een jaar eerder reeds in ontwikkeling) herrekend op basis van de marktwaarde als toets ter bepaling van bijzondere waardeverminderingen.
d De saldering van het onrendabel sociale deel van gecombineerde bouwprojecten met de verwachte winst op het commerciële deel is met terugwerkende kracht gecorrigeerd op het vermogen en
resultaat.
Aanpassing vergelijkende cijfers van vermogen en resultaat
De wijzigingen in de waarderingsgrondslagen, zoals hiervoor genoemd, zijn als stelselwijziging
verwerkt in het vermogen en resultaat, waarbij de vergelijkende cijfers 2011 in de jaarrekening 2012
zijn aangepast.
De aanpassing van de vergelijkende cijfers houdt in dat deze zijn herrekend alsof de nieuwe waarderingsgrondslag reeds van toepassing was in voorgaande boekjaren. De invloed van de stelselwijziging
(cumulatieve effect) is voor het deel dat betrekking heeft op de jaren tot en met 2010 verwerkt in het
eigen vermogen per 1 januari 2011 (post overige reserves) en bedraagt € 1.924.923.000 positief. Het
deel dat betrekking heeft op het resultaat 2011 is in de individuele posten van de winst- en verliesrekening verwerkt middels aanpassing van de vergelijkende resultaatcijfers 2011 en bedraagt in totaal
€ 112.320.000 negatief. In totaal bedraagt het cumulatief effect op het eigen vermogen per 1 januari
2012 € 1.812.603.000. Dit effect is als volgt uitgesplitst naar de individuele posten:
Stand 1-1-2012

Stand 1-1-2012

voor

ná

effect

stelselwijziging

stelselwijziging

01-01-2012

Cumulatief effect 1-1-2012

cumulatief

x € 1.000

x € 1.000

x € 1.000

2.193.801

3.527.463

1.333.662

Commercieel vastgoed in exploitatie		

325.779

325.779

Vastgoed in ontwikkeling, bestemd voor
eigen exploitatie

37.801

32.059

-5.742

Deelnemingen

17.925

176.679

Sociaal vastgoed in exploitatie

{

158.754
1.812.453

Voorziening onrendabele investeringen
Eigen vermogen

10.916

10.766

150

746.132

2.558.735

1.812.603
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2011

2011 voor verg.

aanpassing

volgens WVR

doeleinden

resultaat

2011

aangepast

2011

x € 1.000

x € 1.000

x € 1.000

Resultaat deelnemingen

13.305

35.184

21.879

Overige waardeveranderingen sociaal vastgoed als
vastgoedbelegging en commercieel vastgoed

60.153

52.744

7.408

-38.108

103.500

-141.608

Resultaateffect 2011

Niet gerealiseerde waardeveranderingen sociaal
vastgoed als vastgoedbelegging en commercieel
vastgoed

			-112.321

Cumulatief effect 1-1-2011

Cumulatief effect 1-1-2012
Waarvan resultaateffect 2011

Stand 1-1-2011

Stand 1-1-2011

cumulatief

voor

ná

effect

stelselwijziging

stelselwijziging

x € 1.000

x € 1.000

x € 1.000

1.812.603
-112.320

Blijft: vermogenseffect 1-1-2011

1.924.923

Bestaande uit de balansposten per 1-1-2011:
Sociaal vastgoed in exploitatie
Vastgoed in ontwikkeling, bestemd voor
eigen exploitatie 		

2.115.386

3.632.085

1.516.699

63.946

66.510

2.564

0

268.784

268.784

13.441

150.316

Commercieel vastgoed
Deelnemingen

136.875
1.924.923

De verwerking van de post deelneming is nader toegelicht onder “verwerking Far West” waar de
overname van het woningbezit van Woningbouwvereniging Far West door Woningstichting Rochdale
is uiteengezet.
Voor de individuele posten zijn de verschillen met de oorspronkelijke jaarrekeningcijfers 2011 in de
toelichting op de betreffende jaarrekeningposten in de jaarrekening 2012 vermeld. De overige vergelijkende cijfers zijn waar nodig ten behoeve van een beter inzicht aangepast. Dit betreffen alleen presentatiewijzigingen zonder effect op resultaat en vermogen.
Bij de herwaardering naar marktwaarde van het sociaal vastgoed gekwalificeerd als vastgoedbelegging en het commercieel vastgoed is geen rekening gehouden met de invloed van latente belastingen
op het vermogen en resultaat.
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Oordelen en schattingen
Bij de toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt het
bestuur van de groep zich diverse oordelen en schattingen. De belangrijkste oordelen en schattingen
hebben betrekking op de activa in exploitatie (zowel het sociaal als het commercieel vastgoed), de
voorzieningen, de waardeverminderingen en de acute en latente belastingen. De hierbij behorende
veronderstellingen zijn vermeld in de toelichting bij de hiervoor genoemde jaarrekeningposten.

Consolidatiegrondslagen
In de geconsolideerde jaarrekening zijn opgenomen de financiële gegevens van Woningstichting
Rochdale en haar groepsmaatschappijen per 31 december van het boekjaar. Groepsmaatschappijen
zijn rechtspersonen en vennootschappen waarin beslissende zeggenschap wordt uitgeoefend.
Resultaten uit transacties met en tussen groepsmaatschappijen zijn in de geconsolideerde jaarrekening volledig geëlimineerd. Resultaten uit transacties met en tussen deelnemingen die tegen nettovermogenswaarde gewaardeerd worden, worden proportioneel verantwoord. Resultaten uit transacties
met en tussen deelnemingen die tegen kostprijs worden gewaardeerd, worden volledig verantwoord,
tenzij zij in wezen niet zijn gerealiseerd.
De groepsmaatschappijen worden integraal geconsolideerd vanaf de datum waarop beslissende
zeggenschap op de groepsmaatschappij is verkregen. Bij belangen minder dan 100% wordt het
aandeel van derden in het eigen vermogen en het resultaat afzonderlijk in de geconsolideerde jaarrekening vermeld.
De groepsmaatschappijen worden niet meer in de consolidatie opgenomen vanaf de datum waarop
geen sprake meer is van beslissende zeggenschap. De posten in de geconsolideerde jaarrekening
worden volgens uniforme grondslagen voor waardering en resultaatbepaling vastgesteld.

Lijst van kapitaalbelangen
Volledig geconsolideerde groepsmaatschappijen(100% belang)
– Rochdale Projectontwikkeling B.V., gevestigd te Amsterdam;
– Rochdale Onderhoud B.V., gevestigd te Zaandam;
– Rochdale Holding B.V., gevestigd te Amsterdam;
– Rochdale 2008 B.V., gevestigd te Amsterdam;
– Rochdale Participaties B.V., gevestigd te Amsterdam;
– Grondbank Badhuisweg Beheer B.V., gevestigd te Zaandam;
– Grondbank Badhuisweg C.V. , gevestigd te Zaandam (96% via Rochdale Participaties B.V. en
4% via Grondbank Badhuisweg Beheer B.V.);
– Rochdale Exploitatie- en Projectontwikkeling B.V., gevestigd te Amsterdam;
– RH Vastgoed Amstelveen B.V, gevestigd te Amsterdam;
– Exploitatiemaatschappij Brandemeer B.V., gevestigd te Zwolle;
– RochDAM B.V, gevestigd te Amsterdam.
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Overige deelnemingen, gewaardeerd tegen netto vermogenswaarde
– Banne Binnen C.V., gevestigd te Amsterdam 49% ;
– De Jonge Voorn B.V., gevestigd te 's-Gravenhage 20%;
– De Jonge Voorn C.V., gevestigd te 's-Gravenhage 20%;
– Django B.V., gevestigd te Amsterdam 25%;
– Ontwikkelingscombinatie Grote Buitendijk Beheer B.V., gevestigd te Katwijk, 50%;
– Ontwikkelingscombinatie Grote Buitendijk C.V., gevestigd te Katwijk, 49%;
– V.o.f. Kolenkit, gevestigd te Amsterdam 56,9%;
– Kwadijkerpark Beheer B.V., gevestigd te Amsterdam 50%;
– Kwadijkerpark C.V., gevestigd te Amsterdam 50% (middellijk);
– Ontwikkelingscombinatie Pontsteiger V.O.F., gevestigd te Amsterdam, 33,3%;
– Robora Zuidoost V.O.F., gevestigd te Amsterdam 50%;
– Ontwikkelingsmaatschappij De Zaanwerf C.V., gevestigd te Amsterdam 49,5%;
– Ontwikkelingsmaatschappij De Zaanwerf II C.V., gevestigd te Alkmaar 49,5%.

Overige kapitaalbelangen van minder dan 20% of meer, niet gewaardeerd tegen nettovermogenswaarde
– Woningnet NV, gevestigd te Utrecht 15%;
– Gemeenschappelijk Glas Amsterdam B.V., te Amsterdam 6,25%.
Verder heeft Woningstichting Rochdale de volgende verbindingen met duurzame financiële en/of
bestuurlijke banden door middel van respectievelijk het verstrekken van leningen en/of het hebben
van zeggenschap op grond van contractuele bepalingen:
– Stichting Brasa te Amsterdam;
– Stichting Derdengelden Capelle Makelaars te Amsterdam;
– Stichting De Zaanwerf, te Amsterdam;
– Stichting De Zaanwerf II te Amsterdam;
– Stichting Exploitatie Kantoorgebouw Jan Ligthartstraat 5 Heemskerk te Heemskerk.

Verwerking Far West
Rochdale participeerde tot 1 januari 2012 voor 30,9% in Far West. Met ingang van die datum is het
woningbezit toebedeeld aan de participanten. In de jaarrekening 2011 is het belang verantwoord als
deelneming. In de jaarrekening 2012 is het overgenomen bezit gewaardeerd tegen marktwaarde,
waarbij voor 2011 dit eveneens is toegepast ter vergelijking van de cijfers. Dit is in de stelselwijziging
opgenomen.
Het vermogenseffect is ad € 158.754 is als volgt te specificeren:
(in duizenden euro’s)
Deelneming Far West 31 december 2011

12.722

Effect harmonisatie grondslag:
Aanpassing deelneming

158.754

Deelneming Far West 1 januari 2012

171.476
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Het totale vermogenseffect is onder het hoofdstuk ”stelselwijziging” verantwoord.
De overgenomen bestanddelen resulteren in een toename van de activa tegen marktwaarde van € 345
miljoen (boekwaarde € 189 miljoen) en een toename van de leningen met € 128 miljoen.
Salderen
Een actief en een post van het vreemd vermogen worden gesaldeerd in de jaarrekening opgenomen
uitsluitend indien en voor zover:
– een deugdelijk juridisch instrument beschikbaar is om het actief en de post van het vreemd
vermogen gesaldeerd en simultaan af te wikkelen;
– het stellige voornemen bestaat om het saldo als zodanig of beide posten simultaan af te wikkelen.

Grondslagen van balanswaardering in de enkelvoudige
en geconsolideerde jaarrekening
Materiële vaste activa
Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie
De onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie worden gewaardeerd tegen de kostprijs (verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs), minus eventuele investeringssubsidies, verminderd met
cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingsverliezen.
De afschrijving is lineair en gebaseerd op de verwachte gebruiksduur rekening houdend met de restwaarde. Indien de verwachting omtrent de afschrijvingsmethode, gebruiksduur en/of restwaarde in de
loop van de tijd wijzigingen ondergaat, worden deze wijzigingen als een schattingswijziging verantwoord.
Buiten gebruik gestelde onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie worden gewaardeerd tegen de kostprijs dan wel de lagere opbrengstwaarde.
De onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie worden niet langer in de balans
opgenomen na vervreemding of wanneer geen toekomstige prestatie-eenheden van het gebruik of de
vervreemding worden verwacht.

Vastgoedbeleggingen
Classificatie en kwalificatie
Het vastgoed in exploitatie wordt op objectniveau geclassificeerd naar sociaal en commercieel vastgoed, rekening houdend met de criteria van de Beschikking van de Europese Commissie d.d. 15
december 2009 aangaande de staatssteun voor toegelaten instellingen.
Op grond van deze criteria omvat het sociale vastgoed de woningen met een huurprijs tot aan de huurliberalisatiegrens (huurtoeslaggrens), het maatschappelijk vastgoed en het overige sociale vastgoed.
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Maatschappelijk vastgoed is bedrijfsonroerend goed dat wordt verhuurd aan maatschappelijke organisaties, waaronder zorg-, welzijn-, onderwijs- en culturele instellingen en dienstverleners en tevens
is vermeld op de bijlage zoals deze is opgenomen in de EC-beschikking d.d. 15 december 2009.
Woningstichting Rochdale heeft haar sociaal vastgoed (op portefeuilleniveau) als vastgoedbelegging
gekwalificeerd, aangezien het beleid van de corporatie is gericht op het realiseren van een zo optimaal
mogelijk financieel rendement.
Het commercieel vastgoed omvat volgens de eerder genoemde criteria de woningen met een huurprijs boven de huurliberalisatiegrens (huurtoeslaggrens), het bedrijfsmatig vastgoed (niet zijnde maatschappelijk vastgoed) en het overige commercieel vastgoed.
Waardering bij eerste verwerking sociaal en commercieel vastgoed
Bij de eerste verwerking worden het sociaal vastgoed in exploitatie gekwalificeerd als vastgoedbelegging en het commercieel vastgoed in exploitatie gewaardeerd tegen de kostprijs. De kostprijs omvat de
verkrijgings- of vervaardigingsprijs, inclusief transactiekosten minus eventuele investeringssubsidies.
De verkrijgings- of vervaardigingsprijs wordt bepaald als de som van de bestede externe kosten en de
hieraan direct toerekenbare kosten.
Verder wordt rente tijdens de bouw op vreemd vermogen geactiveerd. Voor onroerende zaken waarvoor specifieke financiering is aangetrokken, wordt de intrestvoet van deze specifieke financiering
gehanteerd. Voor zover geen specifieke leningen zijn aangetrokken, wordt de geactiveerde rente berekend op basis van de gewogen gemiddelde rente over de rentedragende schulden.
De in de toekomst te maken kosten van sloop worden in het jaar, dat de exploitatie door sloop in de
toekomst wordt beëindigd, ten laste van het resultaat in dat jaar verantwoord.
Waardering na eerste verwerking
Het sociaal vastgoed gekwalificeerd als vastgoedbelegging en het commercieel vastgoed in exploitatie worden na eerste verwerking vanaf boekjaar 2012 gewaardeerd tegen de reële waarde overeenkomstig het actuele waardemodel van Richtlijn 213 “Vastgoedbeleggingen”. De reële waarde wordt
bepaald met inachtneming van de relevante feiten en omstandigheden van de markt waarop toegelaten instellingen actief zijn en de bepalingen zoals opgenomen in het Bbsh.
Wegens het veelal ontbreken van courante prijzen op een actieve markt wordt de reële waarde bepaald
met behulp van geprognosticeerde kasstromen. De aannames van de kasstromen zijn gebaseerd op
de contractuele verplichtingen van de toegelaten instelling die rusten op het vastgoed. De overige (na
de contractperiode in acht te nemen) aannames en uitgangspunten zijn gebaseerd op de gegevens
van de markt waarop de toegelaten instellingen actief zijn.
Op het sociaal en commercieel vastgoed in exploitatie gewaardeerd tegen reële waarde wordt op
grond van RJ 213 “Vastgoedbeleggingen” niet afgeschreven.
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Na eerste verwerking wordt een waardevermindering of – vermeerdering van de kostprijs als gevolg
van de waardering tegen reële waarde (i.c. geschatte marktwaarde in verhuurde staat) bepaald op
het niveau van de kasstroomgenerende eenheid. De waardevermindering of - vermeerdering wordt
separaat tot uitdrukking gebracht en in het resultaat verantwoord als “Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedbeleggingen”.
Uitgaven na eerste verwerking
Uitgaven na eerste verwerking ten behoeve van het complex c.q. product-markt combinatie aangaande het sociaal en commercieel vastgoed, die voldoen aan de algemene activeringscriteria worden bij
eerste verwerking geactiveerd tegen kostprijs en vervolgens getoetst aan het verschil in marktwaarde
van het complex c.q. product-markt combinatie vóór en na deze uitgaven. Het marktwaardeverschil
wordt in het actief verwerkt als een waardevermindering of - vermeerdering en in het resultaat verantwoord als “Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedbeleggingen.
Complexindeling
Het sociaal vastgoed gekwalificeerd als vastgoedbelegging en het commercieel vastgoed zijn opgedeeld naar kasstroomgenerende eenheden (complexen / product-markt combinaties), waarop een
complex / product-markt combinatie gelijksoortig gericht beleid is bepaald. Bij de indeling naar
complexen / product-markt combinaties wordt derhalve rekening gehouden met onderlinge verschillen in de vastgoedsturing van de corporatie ten aanzien van huur, onderhoud, bouwjaar en wijkgerichte aanpak. Verder zijn hierbij bepalende factoren: locatie, woningtype, doelgroep en prijsklasse.
De indeling sluit derhalve aan op het strategische vastgoedbeleid van de corporatie.
Herwaardering
Winsten of verliezen ontstaan door een wijziging in de reële waarde van het sociaal vastgoed gekwalificeerd als vastgoedbelegging en het commercieel vastgoed worden verantwoord in de winst-enverliesrekening. Het positieve verschil tussen de boekwaarde van voor en na de herwaardering wordt
op grond van RJ 645 (2011) als ongerealiseerde waardestijging toegelicht bij het eigen vermogen.
De ongerealiseerde waardestijging op 1 januari 2012 is het verschil tussen de reële waarde en de
boekwaarde op basis van de historische kosten. De ongerealiseerde waardestijging op 31 december
2012 is het verschil tussen de reële waarde per die datum en de boekwaarde op basis van historische
kosten, gefixeerd op de stand per 1 januari 2012.
Buitengebruikstelling
Sociaal vastgoed gekwalificeerd als vastgoedbelegging en commercieel vastgoed dat op termijn
buitengebruik wordt gesteld (sloop) op basis van het criterium “intern geformaliseerd” worden op
het moment van sloopbesluit afgewaardeerd naar lagere geschatte marktwaarde, gebaseerd op de
contant gemaakte huuropbrengsten en kosten berekend over de resterende gebruiksduur tot aan het
moment van sloop. De sloopkosten worden in het jaar van uitgave ten laste van het resultaat gebracht.
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Sociaal en commercieel vastgoed in ontwikkeling bestemd voor
eigen exploitatie
Vastgoed
Dit betreft lopende investeringen in nieuwe complexen (nieuwbouw) en bestaande complexen
(woningverbetering, herstructurering) voor gebruik als vastgoedbelegging. De waardering bij eerste
verwerking is tegen de kostprijs. De kostprijs omvat de verkrijgings- of vervaardigingsprijs), rekening
houdend met eigen ontwikkelingskosten en overige hieraan direct toerekenbare kosten.
Verder wordt rente tijdens de ontwikkelingsperiode rente op vreemd vermogen geactiveerd. Voor onroerende zaken waarvoor specifieke financiering is aangetrokken, wordt de intrestvoet van deze specifieke
financiering gehanteerd. Voor zover geen specifieke leningen zijn aangetrokken, wordt de geactiveerde
rente berekend op basis van de gewogen gemiddelde rente over de rentedragende schulden.
De waardering na eerste verwerking van het sociaal en commercieel vastgoed in ontwikkeling is tegen
de reële waarde. De reële waarde wordt bepaald met behulp van geprognosticeerde kasstromen
op basis van aannames zoals hiervoor toegelicht onder Commercieel vastgoed in exploitatie onder
Waardering na eerste verwerking, onder aftrek van de nog te besteden kosten om het vastgoed te
realiseren.
Indien gerede twijfel bestaat of de reeds bestede kosten terugverdiend kunnen worden, wordt het
vastgoed tegen de lagere reële waarde van het project in het bestaande ontwikkelingsstadium gewaardeerd en wordt het nadelig verschil in het resultaat verantwoord onder de post “Niet-gerealiseerde
waardeveranderingen vastgoedbeleggingen”.
In het geval per balansdatum sprake is van feitelijke dan wel juridische investeringsverplichtingen inzake sociaal en commercieel vastgoed in ontwikkeling, waarbij de geschatte kostprijs van het vastgoed
hoger is dan de reële waarde, wordt het verschil eerst in mindering gebracht op de reeds bestede
kosten en wordt voor het resterend bedrag een voorziening gevormd voor onrendabele investeringen
en herstructureringen. De afwaardering van de bestede kosten tot nihil wordt in het resultaat verantwoord onder de post “Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedbeleggingen”.
Grondposities
Ingenomen grondposities (al dan niet met opstallen) worden aangeschaft met het oog op (her)ontwikkeling van huur- en koopprojecten. Aangezien nog geen inzicht bestaat in aard, omvang en samenstelling van deze projecten worden de grondposities overeenkomstig de richtlijnen voor de jaarverslaggeving beschouwd als vastgoedbeleggingen.
De grondposities worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de kostprijs en bijkomende kosten.
Na eerste verwerking worden de grondposities gewaardeerd tegen de reële waarde, welke de huidige
marktverhoudingen omtrent de verwachte woningbouwwaarde van de grond weerspiegelt. De veranderingen in de reële waarde worden in het resultaat verantwoord onder de post “Niet-gerealiseerde
waardeveranderingen vastgoedbeleggingen”. Indien de reële waarde niet realistisch kan worden
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bepaald, vindt waardering plaats tegen kostprijs of lagere verwachte directe opbrengstwaarde in de
huidige bestemming. De waardevermindering wordt dan in het resultaat verantwoord onder de post
“Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedbeleggingen”. Rentetoerekening vindt eerst plaats
zodra met de bouw is gestart. Tijdelijke exploitatiekasstromen uit de opstallen worden in het resultaat
verantwoord.

Financiële activa
Deelnemingen: Deelnemingen in groepsmaatschappijen,
Andere deelnemingen
De deelnemingen van Woningstichting Rochdale in groepsmaatschappijen en andere deelnemingen
(niet-groepsmaatschappijen) waarin zij invloed van betekenis uitoefent op het zakelijke en financiële
beleid worden tegen de vermogensmutatiemethode gewaardeerd.
Overeenkomstig deze methode, worden genoemde deelnemingen in de balans opgenomen tegen het
aandeel van Woningstichting Rochdale in de nettovermogenswaarde vermeerderd met haar aandeel
in de resultaten van de deelnemingen vanaf het moment van verwerving, bepaald volgens de grondslagen zoals vermeld in deze jaarrekening. In de winst- en verliesrekening wordt het aandeel van
Woningstichting Rochdale in het resultaat van de deelnemingen opgenomen.
Indien en voor zover Woningstichting Rochdale niet zonder beperking uitkering van de positieve resultaten aan haar kan bewerkstelligen, worden de resultaten in een wettelijke reserve opgenomen. Haar
aandeel in de rechtstreekse vermogensvermeerderingen en -verminderingen van de deelnemingen
wordt ook in de wettelijke reserve opgenomen met uitzondering van herwaarderingen van activa die
als ongerealiseerde waardestijging in het eigen vermogen worden verwerkt.
Indien de waarde van de deelneming gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode nihil is
geworden, wordt deze methode niet langer toegepast en blijft de deelneming bij ongewijzigde
omstandigheden op nihil gewaardeerd. Bij de afwaardering worden andere langlopende belangen
in de deelneming die feitelijk worden aangemerkt als een onderdeel van de netto-investering, ook
meegenomen. Indien en voor zover geheel of ten dele voor de schulden van de deelneming wordt
ingestaan respectievelijk een feitelijke verplichting bestaat de deelneming tot betaling van haar schulden in staat te stellen, wordt een voorziening opgenomen.
Een vervolgens verkregen aandeel in de winst van de deelneming wordt pas weer verwerkt indien en
voor zover het cumulatief niet-verwerkte aandeel in het verlies is ingelopen.
De andere deelnemingen waarop Woningstichting Rochdale geen invloed van betekenis uitoefent op
het zakelijke en financiële beleid, worden tegen de verkrijgingsprijs gewaardeerd. Indien sprake is van
een duurzame waardevermindering vindt waardering plaats tegen deze lagere waarde; afwaardering
vindt plaats ten laste van de winst- en verliesrekening. Bij een kapitaaldeelname van kleiner dan 20%
wordt ervan uitgegaan dat geen invloed van betekenis wordt uitgeoefend.
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Overige financiële activa
Vorderingen: vorderingen op groepsmaatschappijen, vorderingen op
maatschappijen waarin wordt deelgenomen, leningen u/g en overige
vorderingen
Bij eerste verwerking worden de vorderingen gewaardeerd tegen de reële waarde, inclusief eventuele
transactiekosten. Na eerste verwerking worden de vorderingen gewaardeerd tegen de geamortiseerde
kostprijs volgens de effectieve-rentemethode. In de berekening worden (dis)agio op het moment van
verkrijging en transactiekosten en honoraria over de looptijd van de vorderingen ten gunste respectievelijk ten laste van de winst- en verliesrekening gebracht als onderdeel van de effectieve rente.
De effectieve rente wordt in het resultaat verantwoord onder de post ”Opbrengsten van vorderingen
die tot de vaste activa behoren en van effecten”. Verliezen wegens bijzondere waardeverminderingen
of oninbaarheid worden in het resultaat verantwoord onder de post “Waardeveranderingen van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten”.

Latente belastingvorderingen en -verplichtingen
Een latente belastingvordering of -verplichting wordt gevormd voor tijdelijke verschillen tussen de
waardering van activa en passiva volgens jaarrekeninggrondslagen en fiscale grondslagen. Verder
wordt een latente belastingvordering opgenomen voor verrekenbare tijdelijke waarderingsverschillen
en voor beschikbare voorwaartse verliescompensatie voor zover het waarschijnlijk is dat er in de
toekomst fiscale winst beschikbaar zal zijn voor verrekening. Bij de inschatting van verrekenbare fiscale winsten wordt geen rekening gehouden met toekomstige (beleids)beslissingen van de corporatie.
De berekening van de latente belastingvorderingen en –verplichtingen geschiedt tegen de op het einde
van het boekjaar geldende belastingtarieven dan wel tegen de in komende jaren geldende tarieven,
voor zover reeds bij wet vastgelegd.
De waardering van latente belastingverplichtingen en -vorderingen wordt gebaseerd op de fiscale
gevolgen van de door de groep, per balansdatum, voorgenomen wijze van realisatie of afwikkeling van
de betreffende activa en passiva waarbij sprake is van tijdelijke waarderingsverschillen. Voor zover
belastinglatenties naar verwachting na vijf jaar afwikkelen vindt waardering tegen contante waarde
plaats. Contantmaking geschiedt tegen een disconteringsvoet op basis van de voor de rechtspersoon
geldende rente voor langlopende leningen, onder aftrek van belasting op basis van het effectieve
belastingtarief. Latenties die op zeer lange termijn worden afgewikkeld worden niet in de jaarrekening
opgenomen aangezien de contante waarde ervan naar nihil tendeert.
Latente belastingvorderingen zijn opgenomen onder de financiële vaste activa indien de verwachte
looptijd groter is dan een jaar. Het bedrag dat vermoedelijk binnen één jaar verrekenbaar zal zijn is in
de toelichting vermeld.
De latente belastingverplichtingen zijn opgenomen onder de voorzieningen, waarbij zoveel mogelijk is
aangegeven in welke mate de verplichtingen als langlopend zijn te beschouwen.
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Saldering
De niet-latente belastingvorderingen en -verplichtingen worden gesaldeerd indien is voldaan aan de
algemene voorwaarden voor saldering.
Fiscale eenheid
Tussen Woningstichting Rochdale en de volgende deelnemingen bestaat een fiscale eenheid voor de
vennootschapsbelasting:
Rochdale Exploitatie en Projectontwikkeling B.V.
Rochdale Onderhoud B.V.
Rochdale Projectontwikkeling B.V.
RH Vastgoed Amstelveen B.V.
Rochdale Participaties B.V.
Rochdale Holding B.V.
Rochdale 2008 B.V.
Rochdam Beheer B.V.
De verrekening van de belastingen binnen deze eenheid vindt plaats alsof elke maatschappij zelf
standig belastingplichtig is.

Voorraden
Vastgoed bestemd voor verkoop
Dit betreft opgeleverde nieuwbouwwoningen en bestemd voor verkoop.
De waardering van de opgeleverde nieuwbouwwoningen is tegen vervaardigingsprijs en daaraan
toegerekende directe kosten dan wel lagere opbrengstwaarde. De lagere opbrengstwaarde is de
verwachte verkoopprijs en wordt bepaald op basis van taxaties dan wel recente verkooptransacties
van referentiewoningen onder aftrek van kosten voor verkoop.
Hieronder is verder begrepen het commercieel vastgoed in exploitatie, geherclassificeerd als vastgoed bestemd voor verkoop. Bij eerste verwerking (i.c. moment van herclassificatie) en na eerste
verwerking is de waardering tegen de kostprijs (verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs, verminderd
met cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingsverliezen als gevolg
van de lagere reële waarde (i.c. geschatte marktwaarde).

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop
Dit betreft vastgoed in aanbouw voor verkoop dat nog niet verkocht is (onderhanden werk). De waardering is tegen vervaardigingsprijs en daaraan toegerekende directe kosten dan wel lagere opbrengstwaarde. De lagere opbrengstwaarde is gebaseerd op de verwachte verkoopprijs onder aftrek van nog
te maken kosten voor voltooiing en verkoop.
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Onderhanden projecten
Onderhanden projecten in opdracht van derden (hierna: onderhanden projecten) worden gewaardeerd tegen de gerealiseerde projectkosten vermeerderd met de toegerekende winst en verminderd
met verwachte verliezen en gedeclareerde termijnen. Het nettobedrag per onderhanden project wordt
verwerkt als actief of als schuld, indien het saldo van het onderhanden project een debet- respectievelijk creditstand vertoont.
De projectopbrengsten en -kosten uit hoofde van het onderhanden project worden als opbrengsten en
kosten in de winst- en verliesrekening naar rato van de verrichte prestatie per balansdatum verwerkt,
indien het resultaat van een onderhanden project op betrouwbare wijze kan worden ingeschat
(“percentage of completion”- methode).
Als het resultaat van een onderhanden project niet op betrouwbare wijze kan worden ingeschat,
worden de opbrengsten alleen verwerkt in de winst- en verliesrekening tot het bedrag van de gemaakte projectkosten dat waarschijnlijk kan worden verhaald en worden de projectkosten in de winst- en
verliesrekening verwerkt in de periode waarin ze zijn gemaakt (“percentage of completion with zero
profit”-methode). Als er geen onzekerheden meer bestaan ten aanzien van het op betrouwbare wijze
kunnen inschatten van het resultaat van een onderhanden project, worden de cumulatieve projectopbrengsten verwerkt in de winst- en verliesrekening op basis van de mate van verrichte prestaties op
het moment van het niet meer bestaan van onzekerheden.
Als het waarschijnlijk is dat de totale projectkosten de totale projectopbrengsten zullen overschrijden,
worden de verwachte verliezen onmiddellijk in de winst- en verliesrekening verwerkt.
De projectkosten bestaan uit de directe projectkosten, de opslag voor kosten die toerekenbaar zijn
aan projectactiviteiten in het algemeen en toewijsbaar zijn aan het project gebaseerd op het normale niveau van projectactiviteiten, en andere kosten die contractueel aan de opdrachtgever kunnen
worden toegerekend, exclusief de rente op het vreemd vermogen.
Uitgaven die verband houden met projectkosten die na de balansdatum tot te verrichten prestaties
leiden, zijn als voorraden (onderhanden werk of vooruitbetalingen op voorraden) of als overlopende
activa verwerkt indien het waarschijnlijk is dat ze in een volgende periode zullen leiden tot opbrengsten.

Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde, welke in een zakelijke
transactie gelijk is aan de kostprijs. Na eerste verwerking vindt waardering plaats tegen de geamortiseerde kostprijs onder aftrek van voorzieningen voor oninbaarheid.

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, bank- en girotegoeden en deposito’s met een looptijd korter
dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan
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kredietinstellingen onder kortlopende schulden. De liquide middelen worden gewaardeerd tegen
nominale waarde.

Voorzieningen
Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten
worden afgewikkeld door uitstroom van middelen en waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten. De omvang van de voorziening wordt bepaald door de beste schatting van de bedragen die
noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen.
Voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, met uitzondering van de voorzieningen
die tegen contante waarde worden gewaardeerd als het effect van de tijdswaarde materieel is.
Met verplichtingen van samenwerkingscombinaties in de vorm van een vennootschap onder firma wordt
als gevolg van hoofdelijke aansprakelijkheid slechts rekening gehouden indien en voor zover de finan
ciële positie van de vennootschap onder firma en/of één van de partners daartoe aanleiding geeft.

Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen
In het geval per balansdatum sprake is van feitelijke dan wel juridische investeringsverplichtingen
inzake sociaal en commercieel vastgoed in ontwikkeling, waarbij de geschatte kostprijs van het vastgoed hoger is dan de aan deze investeringsverplichtingen toe te rekenen reële waarde, wordt het
verschil eerst in mindering gebracht op de reeds bestede kosten en wordt voor het resterend bedrag
een voorziening gevormd voor onrendabele investeringen en herstructureringen. De afwaardering van
de bestede kosten tot nihil en de vorming van de voorziening wordt in het resultaat verantwoord onder
de post “Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedbeleggingen”.

Voorziening pensioenen
De gehanteerde pensioenregeling van Woningstichting Rochdale en haar groepsmaatschappijen is
ondergebracht bij een bedrijfstakpensioenfonds. De hieruit voortvloeiende pensioenverplichtingen
worden gewaardeerd volgens de “verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering‟. In deze benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de winst-en-verliesrekening
verantwoord. Te betalen premie dan wel de vooruitbetaalde premie per jaareinde wordt als overlopend
passief respectievelijk overlopend actief verantwoord.
Een pensioenvordering uit hoofde van aanwezige overschotten bij de pensioenuitvoerder wordt opgenomen als de groep beschikkingsmacht heeft over het overschot, het waarschijnlijk is dat het tot
toekomstige economische voordelen voor de groep leidt en het betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Een pensioenoverschot wordt op dezelfde wijze gewaardeerd als een voorziening.
Behalve de betaling van premies heeft de groep geen verdere verplichtingen uit hoofde van genoemde pensioenregeling. De groep heeft in geval van een tekort bij het bedrijfstakpensioenfonds geen
verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen anders dan hogere toekomstige premies.
Woningstichting Rochdale heeft voor de medewerkers van de voormalige Bouwvereniging Rochdale
een pensioenregeling die wordt geclassificeerd als een toegezegd pensioenregeling. In 2008 is deze
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toegezegdpensioenregeling nagenoeg volledig overgedragen aan het bedrijfstakpensioenfonds SPW.
Het niet overgedragen gedeelte is ondergebracht bij een levensverzekeringsmaatschappij en is gebaseerd op en volgend aan de pensioenregeling die bij het SPW is ondergebracht. De pensioenlasten in
de winst - en verliesrekening bestaan uit de verschuldigde premies over het lopende boekjaar.

Voorziening reorganisatiekosten
De voorziening voor reorganisatiekosten betreft de kosten samenhangend met een reorganisatie als
gevolg van het regeerakkoord waartoe is besloten. Hiervoor is per balansdatum een reorganisatieplan
op hoofdlijnen opgesteld hetgeen verder is uitgewerkt in een gedetailleerd en geformaliseerd plan.
Dit plan is per balansdatum gecommuniceerd met betrokkenen. Verder is na balansdatum doch vóór
de datum van opmaak van de jaarrekening met de implementatie van dit plan begonnen, zodanig dat
bij betrokkenen terechte verwachting bestaat dat de reorganisatie zal worden uitgevoerd.

Voorziening deelnemingen
De voorziening deelnemingen is gevormd in verband met de negatieve nettovermogenswaarde van
deelnemingen in het geval dat de corporatie zich aansprakelijk heeft gesteld voor de schulden van de
deelneming respectievelijk een feitelijke verplichting heeft de deelneming tot betaling van haar schulden in staat te stellen. De voorziening wordt gevormd ter grootte van de uit de aansprakelijkheidstelling te verwachten verplichtingen en nadat eerst de andere financiële belangen in deze deelnemingen
zijn afgewaardeerd.

Overige voorzieningen
De overige voorzieningen zijn gevormd voor respectievelijk jubileumuitkeringen aan personeel, loopbaanontwikkeling, de regeling VUT en juridische geschillen.
De voorziening voor jubileumuitkeringen aan personeel is gevormd voor in de toekomst uit te betalen
jubileumuitkeringen aan personeel op grond van CAO-bepalingen uitgaande van het personeelsbestand ultimo boekjaar. Bij de bepaling van de omvang van de voorziening is rekening gehouden met
verwachte salarisstijgingen, een geschatte blijfkans en leeftijd. De voorziening is tegen de nominale
waarde opgenomen gezien de onzekerheid over de blijfkans.
De voorziening voor loopbaanontwikkeling is gevormd ter dekking van toekomstige verplichtingen op
het gebied van loopbaanontwikkeling, waarvoor medewerkers van de corporatie op grond van CAObepalingen budgetrechten hebben opgebouwd. Bij het bepalen van deze voorziening wordt uitgegaan
van het personeelsbestand ultimo boekjaar. De waardering is tegen nominale waarde gezien het onzekere tijdstip van besteding van het budget.
De voorziening juridische geschillen dient ter dekking van de financiële afwikkeling van uit lopende
juridische procedures en ingediende claims voortvloeiende verplichtingen en is gewaardeerd tegen
nominale waarde. De voorziening is opgenomen voor de beste schatting van het bedrag dat nood
zakelijk is om de verplichtingen af te wikkelen. Er vinden nog onderhandelingen plaats over de omvang
van de uiteindelijke verplichtingen zodat de uitkomsten hiervan aanleiding kunnen geven tot het bijstellen van de gevormde voorziening.
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Financiële passiva
Schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde verminderd met (in geval van
een financiële verplichting die niet tegen reële waarde, met verwerking van waardeveranderingen in de
winst- en verliesrekening, is opgenomen) de direct daaraan toe te rekenen transactiekosten.
Schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs volgens
de effectieve rentemethode. Indien er geen sprake is van agio of disagio of transactiekosten is de
geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de schuld. Winst of verlies worden in
de winst- en verliesrekening opgenomen zodra de verplichtingen niet langer op de balans worden
opgenomen, alsmede via het amortisatieproces.
Onder de overige schulden zijn van huurders ontvangen waarborgsommen opgenomen, welke bij
mutatie van de woning worden terugbetaald verhoogd met rente.

Derivaten en hedge accounting
Derivaten met toepassing van kostprijshedge-accounting
De afdekkingen worden verwerkt volgens kostprijshedge-accounting, indien wordt voldaan aan de
volgende voorwaarden:
– documentatie van de algemene hedgestrategie, hoe de hedgerelaties passen in de doelstellingen
van risicobeheer en de verwachting aangaande de effectiviteit van deze hedgerelaties;
– documentatie van de in het soort hedgerelatie betrokken hedge-instrumenten en afgedekte
posities;
– verwerking van de ineffectiviteit in de winst-en-verliesrekening: bij derivaten in een kostprijshedgerelatie waarbij deels sprake is van hedge-ineffectiviteit, wordt indien per balansdatum de reële
waarde lager is dan de kostprijs, voor het ineffectieve deel dit verschil in de winst- en verliesrekening onder de post “Waardeveranderingen van financiële vaste activa en van vlottende effecten”
verwerkt.
De afdekkingen die aan deze voorwaarden voor hedge-accounting voldoen, worden als volgt verantwoord:
– Zolang de afgedekte post (i.c. toekomstige herfinancieringen op bestaande leningen) in de kostprijshedge nog niet in de balans is verwerkt, wordt het hedge-instrument niet geherwaardeerd.
– Per balansdatum wordt de omvang van de risicopositie in de afgedekte post in de hedge-relatie
vergeleken met de omvang van de risicomitigerende werking van het hedge-instrument. Indien het
hedge-instrument een grotere omvang heeft dan de afgedekte post, is sprake van ineffectiviteit en
wordt het ineffectieve deel tegen reële waarde gewaardeerd met waardewijzigingen in de winsten verliesrekening.
Kostprijshedge-accounting wordt beëindigd indien:
– Het hedge-instrument afloopt, wordt verkocht, beëindigd of uitgeoefend. Het cumulatieve gereali
seerde resultaat op het hedge-instrument dat nog niet in de winst- en verliesrekening is verwerkt
toen er sprake was van een effectieve hedge, wordt afzonderlijk in de overlopende posten in de
balans verwerkt tot de afgedekte transactie plaatsvindt.
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– De hedge-relatie niet meer voldoet aan de criteria voor hedge accounting. Indien de afgedekte
positie een in de toekomst verwachte transactie betreft, vindt de verwerking van de hedgeresultaten als volgt plaats:
– Indien de verwachte transactie naar verwachting niet meer plaatsvindt wordt het hiermee samenhangende cumulatieve resultaat op het hedge-instrument dat in de periode waarin de hedge
effectief buiten de winst- en verliesrekening of off-balance was gehouden, naar de winst- en
verliesrekening overgebracht.

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

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

Huuropbrengsten
Opbrengsten uit de levering van (huur)diensten worden verantwoord naar rato van de geleverde prestaties. De huuropbrengsten zijn het resultaat van het gevoerde huurprijsbeleid van de groep, rekening
houdend met de door het Rijk bepaalde kaders (zoals maximale huurverhoging, maximaal redelijke huur
en maximale huursomstijging) en onder aftrek van huurderving wegens leegstand en oninbaarheid.

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

Overheidsbijdragen
Hieronder worden bijdragen of subsidies van de overheid verantwoord.
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Resultaat verkoop vastgoedportefeuille
De verkoop van vastgoed is een regulier onderdeel van de bedrijfsactiviteiten en wordt derhalve als
onderdeel van de omzet verantwoord.
Opbrengst uit verkoop van vastgoed wordt in de winst- en verliesrekening verwerkt als alle belangrijke
rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico’s met betrekking tot de activa zijn
overgedragen aan de koper, het bedrag van de opbrengst op betrouwbare wijze kan worden bepaald
en ontvangst van de opbrengst waarschijnlijk is.
Op basis van deze criteria wordt onder deze post de verkoopopbrengst van huurwoningen (sociaal
vastgoed gekwalificeerd als vastgoedbelegging en commercieel vastgoed in exploitatie) onder aftrek
van verkoopkosten en de boekwaarde verantwoord. De boekwaarde is op basis van de reële waarde (geschatte marktwaarde). Daarnaast wordt onder deze post verantwoord de opbrengstwaarde
van verkocht vastgoed bestemd voor de verkoop (koopwoningen voor derden) onder aftrek van de
gemaakte direct toerekenbare verkoopkosten en de vervaardigingsprijs en daaraan toegerekende
directe kosten, dan wel de lagere opbrengstwaarde.
Winsten worden verantwoord op het moment van levering (passeren transportakte). Eventuele verliezen op koopprojecten worden verantwoord zodra deze voorzienbaar zijn.

Opbrengst projecten in opdracht van derden, wijziging in onder
handen werk en kosten uitbesteed werk en andere externe kosten
Projectopbrengsten en projectkosten
Voor onderhanden projecten in opdracht van derden waarvan het resultaat op betrouwbare wijze kan
worden bepaald, wordt de omzetwaarde naar rato van de verrichte prestaties in het boekjaar, voor het
verkochte deel van het project in de winst- en verliesrekening verantwoord op de post “Wijzigingen in
onderhanden werk”. De voortgang van de verrichte prestaties wordt bepaald op basis van de tot de
balansdatum gemaakte projectkosten in verhouding tot de geschatte totale projectkosten. De kosten
van de verrichte prestaties in het boekjaar worden verantwoord op de post “Kosten uitbesteed werk
en andere externe kosten”.
In het boekjaar van oplevering wordt de gerealiseerde omzet op de post “Wijzigingen in onderhanden
werk” van voorgaande jaren in mindering gebracht op de totale gerealiseerde omzet, zodat het saldo
de omzetwaarde laat zien van de in het jaar van oplevering verrichte prestaties. De bij deze omzet
behorende kosten van de in het jaar van oplevering verrichte prestaties worden verantwoord op de
post “Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten”.
Als het resultaat (nog) niet op betrouwbare wijze kan worden ingeschat, vindt opbrengstverantwoording
in de winst- en verliesrekening plaats tot het bedrag van de gemaakte projectkosten dat waarschijnlijk
kan worden verhaald; de projectkosten worden dan verwerkt in de winst- en verliesrekening in de
periode waarin ze zijn gemaakt. Zodra het resultaat wel op betrouwbare wijze kan worden bepaald,
vindt opbrengstverantwoording plaats naar rato van de verrichte prestaties per balansdatum.
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de projectopbrengsten en projectkosten. Projectopbrengsten zijn de contractueel overeengekomen opbrengsten en opbrengsten uit hoofde van meer-
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en minderwerk, claims en vergoedingen indien en voor zover het waarschijnlijk is dat deze worden
gerealiseerd en ze betrouwbaar kunnen worden bepaald. Projectkosten zijn de direct op het project
betrekking hebbende kosten, de opslag voor kosten die toerekenbaar zijn aan projectactiviteiten in
het algemeen en toewijsbaar zijn aan het project en andere kosten die contractueel aan de opdrachtgever kunnen worden toegerekend, exclusief de rente op vreemd vermogen. Een voorziening voor
verwachte verliezen voor een project wordt verwerkt in de kostprijs van de omzet.

Geactiveerde productie voor eigen bedrijf
Onder deze post worden de kosten van het eigen werkapparaat verantwoord welke direct toerekenbaar zijn aan investeringen in onroerende zaken in ontwikkeling en onderhanden werk, en als zodanig
geactiveerd onder onroerende zaken in ontwikkeling (te weten: sociaal vastgoed of commercieel vastgoed in ontwikkeling dan wel vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop) en onderhanden werk
(onderhanden projecten dan wel voorraden).

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

Bedrijfslasten
Afschrijvingen op materiële vaste activa
De afschrijvingen op onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie worden gebaseerd
op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op
basis van de verwachte gebruiksduur (is doorgaans de geschatte economische levensduur). Met een
mogelijke restwaarde van de opstallen wordt geen rekening gehouden.

Overige waardeveranderingen materiële vaste activa
Hieronder worden (teruggenomen) afwaarderingsverliezen verantwoord voor in het boekjaar aangegane juridische en feitelijke investeringsverplichtingen inzake onroerende zaken ten dienste van de
exploitatie.

Bijzondere waardevermindering van vlottende activa
Hieronder worden afwaarderingsverliezen op voorraden (koopwoningen gereed en in ontwikkeling,
onderhoudsmaterialen) en huurderving debiteuren opgenomen.

Pensioenlasten
De groep heeft geen verdere verplichtingen uit hoofde van haar pensioenregeling anders dan de betaling van premies. In het geval van een tekort bij het pensioenfonds, alwaar de pensioenregeling is
ondergebracht, heeft de groep geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen, anders
dan het voldoen van hogere toekomstige premies.
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De pensioenpremies worden als last in de winst- en verliesrekening verantwoord zodra zij verschuldigd zijn. Te betalen premie dan wel vooruitbetaalde premie per jaareinde wordt als overlopend passief
respectievelijk overlopend actief verantwoord.

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

Leefbaarheid
Onder deze post zijn leefbaarheidsuitgaven inzake sociale activiteiten en fysieke activiteiten opgenomen.
De uitgaven inzake sociale activiteiten omvatten wijkgebonden uitgaven voor ondersteuning van
bewonersinitiatieven, leefbaarheidsonderzoeken en uitgaven voor activiteiten zoals welkomstbijeenkomsten nieuwe bewoners, bestrijding woonoverlast, buurtbemiddeling, opvang van dak- en thuis
lozen, schuldsaneringen, tweede kansbeleid et cetera.
De uitgaven inzake fysieke activiteiten omvatten wijkgebonden uitgaven voor buurtcentra, bijzondere
gebouwen (zoals wijksteunpunten, buurtposten, HOED), onderhoud groenvoorziening, speeltoestellen, beveiliging openbare ruimte, cameratoezicht, schoonmaakacties et cetera en uitgaven voor activiteiten zoals inbraakbeveiliging, brandpreventie, verlichting achterpad, afsluiting portieken et cetera.

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedbeleggingen
Hieronder worden de positieve en negatieve veranderingen in de reële waarde verantwoord inzake
respectievelijk het sociaal vastgoed gekwalificeerd als vastgoedbelegging in ontwikkeling en in exploitatie, het commercieel vastgoed in ontwikkeling en in exploitatie. De jaarlijkse waardeveranderingen
van de vastgoedbeleggingen worden voor het ongerealiseerde deel bij het eigen vermogen toegelicht.

Uitkeringen aan deelnemingen
Betreffen baten (i.c. dividenden) uit deelnemingen die niet volgens de vermogensmutatiemethode
worden gewaardeerd.

Rentebaten en rentelasten
Rentebaten worden tijdsevenredig in de winst- en verliesrekening verwerkt rekening houdend met
de effectieve rentevoet van de desbetreffende actiefpost, indien hun bedrag bepaalbaar is en hun
ontvangst waarschijnlijk.
Rentelasten worden toegerekend aan de opeenvolgende verslagperioden naar rato van de resterende
hoofdsom. (Dis)agio en aflossingspremies worden als rentelast aan de opeenvolgende verslagperioden toegerekend zodanig dat tezamen met de over de lening verschuldigde rentevergoeding de
effectieve rente in de winst- en verliesrekening wordt verwerkt en in de balans de amortisatiewaarde
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als schuld. Periodieke rentelasten en soortgelijke lasten komen ten laste van het jaar waarover zij
verschuldigd worden.
Activeren van rentelasten
Rentelasten worden geactiveerd voor kwalificerende activa gedurende de periode van vervaardiging
van een actief, indien het een aanmerkelijke hoeveelheid tijd vergt om het actief gebruiksklaar of
verkoopklaar te maken. De te activeren rente wordt berekend op basis van de verschuldigde rente
over specifiek voor de vervaardiging opgenomen leningen en anders van de gewogen gemiddelde
rentevoet van de rentedragende leningen, in verhouding tot de uitgaven en periode van vervaardiging.

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

Aandeel in resultaat van deelnemingen
Het aandeel in resultaat van deelnemingen gewaardeerd op nettovermogenswaarde is het resultaat van
de deelnemingen bepaald op de waarderingsgrondslagen van Woningstichting Rochdale. Het resultaat
op deelnemingen gewaardeerd tegen de kostprijs is bepaald op basis van de ontvangen dividenden.

Grondslagen bij opstellen geconsolideerd kasstroom
overzicht
Toepassing indirecte methode
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij het gebruik van de indirecte
methode wordt de kasstroom uit operationele activiteiten afgeleid uit het resultaat. Het resultaat waar
het kasstroomoverzicht van uitgaat, wordt aangepast aan de volgende posten:
– mutaties in voorraden en operationele vorderingen en schulden, waaronder handelsdebiteuren en
handelscrediteuren, voorzieningen en overlopende posten maar geen investeringscrediteuren;
– resultaatposten die geen kasstroom tot gevolg hebben in dezelfde periode;
– resultaatposten waarvan de ontvangsten en uitgaven niet classificeren als operationele activiteiten, maar als investerings- of financieringsactiviteiten.
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Begrip geldmiddelen
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen onder aftrek van schulden
aan kredietinstellingen

Rubricering van ontvangsten en uitgaven uit hoofde van intrest
Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van intrest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele
activiteiten.

Verwerking van geldmiddelen begrepen in de aan- of verkoopprijs
van groepsmaatschappijen
De verkrijgingsprijs van de verworven groepsmaatschappij en de verkoopprijs van de verkochte
groepsmaatschappij zijn opgenomen onder de kasstroom uit investeringsactiviteiten, voor zover betaling in geldmiddelen heeft plaatsgevonden.
De in deze groepsmaatschappijen aanwezige geldmiddelen zijn op de aankoopprijs respectievelijk de
verkoopprijs in aftrek gebracht.
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5.5 Toelichting op de geconsolideerde balans
Materiële vaste activa
1. Onroerende en roerende zaken ten diensten van de exploitatie
Het verloop van deze post is als volgt:
(in duizenden euro’s)
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen

2012

2011

74.873

77.374

-25.606

-21.464

cumulatieve afwaarderingen

-9.400

-4.400

Boekwaarde

39.867

51.510

Mutaties:		
Investeringen
Desinvesteringen
Afwaarderingen
Overige mutaties
Afschrijvingen
Totaal van de mutaties

415

1.402

0

-3.903

-8.000

-5.000

0

224

-4.191

-4.366

-11.776

-11.643

Stand 31 december:		
Aanschafwaarde

75.288

74.873
-25.606

Cumulatieve afschrijvingen

-29.797

Cumulatieve afwaarderingen

-17.400

-9.400

Boekwaarde

28.091

39.867

Afschrijvingen
De afschrijvingen op de onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie zijn bepaald
volgens de lineaire methode onder toepassing van de componentenbenadering en gebaseerd op de
volgende verwachte gebruiksduur:
– Automatisering: 3 jaar
– Vervoermiddelen: 3 jaar
– Inventaris kantoor: 3-5 of 10 jaar
– Kantoorgebouw (componentenbenadering):
• Casco: 40 jaar
• Installaties: 20 jaar
Actuele waarde
De actuele waarde van de kantoorpanden bedraagt respectievelijk € 20,4 miljoen (Bruggebouw) en
€ 1,4 miljoen (Bijlmerdreef). In 2012 heeft een afwaardering van de kantoorpanden plaatsgevonden,
zodat de boekwaarde ultimo 2012 gelijk is aan de actuele waarde.
WSW Hypotheekrechten
In de voorwaarden die het WSW hanteert voor het borgen van leningen staat dat het WSW het recht heeft
om hypotheek te vestigen op het onderliggende bezit. Het WSW heeft van dit recht geen gebruik gemaakt.
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Vastgoedbeleggingen
(in duizenden euro’s)
2. Sociaal vastgoed in exploitatie gekwalificeerd als vastgoedbelegging

2012

2011

3.591.196

3.527.463

431.017

325.779

3. Commercieel vastgoed in exploitatie
4. Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
		

(in duizenden euro’s)

54.278

32.059

4.076.491

3.885.301

2. Sociaal

3. Commercieel

4. Vastgoed

vastgoed

vastgoed

in ontwikkeling

in exploitatie

in exploitatie

2012*)

2011

2012*)

2011

2012

2011

Boekwaarde 1 januari:

2.193.801

2.115.386

0

0

37.801

63.946

Stelselwijziging 1 januari

1.333.662

1.516.699

325.779

268.784

-5.742

2.564

Boekwaarde 1 januari na
stelselwijziging

3.527.463

3.632.085

325.779

268.784

32.059

166.510

Mutaties:						
Opleveringen

26.154

43.868

478

21.744

-9.492

0

Investeringen

1.974

3.799

95

5.896

25.500

58.508

Verwervingen via overname bezit

153.164

0

35.386

0

0

22.262

Herwaardering via overname bezit

148.218

0

8.375

0

0

0

Desinvesteringen

-12.175

-20.209

-7.937

-13.025

-430

0

Herclassificatie

-27.384

-23.927

27.384

0

14.689

-104.084

Overboeking

-21.701

24.345

-5.682

5.077

-206.178

-132.498

47.139

37.303

-7.485

-8.306

1.661

0

0

0

-563

-2.831

63.733

-104.622

105.238

56.995

22.219

-34.451

3.591.196

3.527.463

431.017

325.779

54.278

32.059

Aanpassingen reële waarde
Overige mutaties
Totaal van de mutaties
Boekwaarde 31 december

*) Het totale vastgoed per 1 januari 2012, voorgaand aan de verwerking van de stelselwijziging, is vanwege het
ontbreken van historische informatie geheel gerubriceerd onder “Sociaal vastgoed in exploitatie”

2. Sociaal vastgoed in exploitatie gekwalificeerd als vastgoedbelegging en
3. Commercieel vastgoed in exploitatie
Waardering bij eerste verwerking sociaal en commercieel vastgoed
In de kostprijs is tevens rente op schulden tijdens de bouw opgenomen. Gedurende het boekjaar 2012
is hiervoor een bedrag van € 1.017.239 geactiveerd. De hierbij gehanteerde rentevoet is 3,9%.
Uitgangspunten reële waarde
Rochdale maakt gebruik van de waarderingsmethodiek van IPD voor de taxaties van het vastgoed.
Het vastgoed wordt jaarlijks getaxeerd.
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De taxaties zijn intern opgesteld. Jaarlijks wordt voor 1/3e deel van het vastgoed de intern opgestelde taxatie gevalideerd door een onafhankelijke en ter zake deskundige externe taxateur, hetgeen
betekent dat voor elk derde deel van het sociaal en commercieel vastgoed in exploitatie de taxaties
minimaal eens per drie jaar opnieuw gevalideerd worden.
Aangezien de waardering van de vastgoedbeleggingen niet kan worden afgeleid van courante/recente
prijzen op de vastgoedmarkt, is de reële waarde benaderd door de contante waarde van de geschatte
toekomstige kasstromen te bepalen (Discounted Cash Flow methode).
De toekomstige kasstromen worden bepaald aan de hand van een doorexploitatie- en een uitpondscenario. De reële waarde als waarderingsgrondslag in de jaarrekening wordt bepaald als de meest
waarschijnlijke prijs, die redelijkerwijs op de markt te verkrijgen is, berekend op basis van de beide
scenario’s. De contante waarde van de toekomstige kasstromen wordt derhalve berekend op basis
van marktconforme uitgangspunten. Verder wordt rekening gehouden met bestaande juridische en
feitelijke verplichtingen, verbonden aan het vastgoed waaronder de huidige huurcontracten.
Bij het doorexploitatiescenario is de veronderstelling dat het volledige complex in exploitatie blijft
gedurende de DCF-periode. Bij het uitpondscenario is de veronderstelling dat na mutatie tot verkoop
van individuele woningen tegen leegwaarde wordt overgegaan.
De berekening wordt uitgevoerd over een DCF-periode van 15 jaar, met gebruikmaking van een
gemiddelde mutatiegraad, een indexeringsvoet en een disconteringsvoet (zie onderstaande tabel).
Daarnaast wordt de eindwaarde ultimo 15e jaar bepaald door de huuropbrengst van het 15e jaar
te delen door de exit yield (rendementseis). De door de groep gehanteerde exit yields liggen tussen
4,2% en 7,9% en zijn afhankelijk van de veroudering van het actief uit hoofde van locatie, economisch/
markttechnisch en bouwtechnisch oogpunt.
De overige gehanteerde uitgangspunten zijn
2012

2011

Prijsinflatie

20-jaars gemiddelde CBS (2,13%)

20-jaars gemiddelde CBS (2,18%)

Bouwkostenstijging

20-jaars gemiddelde BDBbouwkostenstijging (3,00%)

20-jaars gemiddelde BDB-bouw
kostenstijging (3,11%)

Looninflatie

20-jaars gemiddelde regelingslonen CBS (2,13%)

20-jaars gemiddelde regelingslonen CBS (2,26%)

* IRS

24-maandsgemiddelde 10 jaars
euro IRS: 2,51%

24-maandsgemiddelde 10 jaars
euro IRS: 3,06%

* disconteringsvoet

7,3%

7,4%

Mutatiegraad

5-jaars gemiddelde

5-jaars gemiddelde

Onderhoudsnorm per vhe

€ 779

€ 763

Beheernorm per vhe

€ 340

€ 333

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

Gehanteerd
in reële waarde

Stel mogelijke
afwijking

				

Effect op
reële waarde1

In %
reële waarde

x € 1.000.000

%

Huurverhoging

2,13%

0,50%
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3,3%

Mutatiegraad

6,7%

-/- 1,00%

-/- 52

-/- 1,4%

Exit yield

5,5%

+ 0,50%

-/- 70

-/- 1,8%

Disconteringsvoet

7,3%

+ 0,50%

-/- 136

-/- 3,6%

Beheerkosten

€339 per vhe

+ € 100

-/- 32

-/- 0,8%

Leegwaardeontwikkeling

-/- 5% in jaar 1-3

-/- 5%

-/- 111

-/- 2,9%

1) het effect op de reële waarde is berekend per afzonderlijke afwijking (overige parameters blijven gelijk)

De belangrijkste wijzigingen in parameters die in 2012 een negatief effect op de waardeontwikkeling
veroorzaakten betreffen een daling van de verkoopwaarde, een negatief bijgestelde leegwaardeontwikkeling en een te lage mutatiegraad uitponden.
WSW Hypotheekrechten
In de voorwaarde die het WSW hanteert voor het borgen van leningen staat dat het WSW het recht heeft
om hypotheek te vestigen op het onderliggende bezit. Het WSW heeft van dit recht geen gebruik gemaakt.
Juridische en feitelijke verplichtingen inzake de waardering van het vastgoed
De corporatie heeft met de gemeente Diemen afspraken gemaakt over de verkoop van woningen.
Op grond van deze afspraken is verkoop mogelijk bij een beperkt aantal complexen in de gemeente
Diemen. De complexen waar verkoop niet mogelijk is, zijn gewaardeerd op het doorexploitatie scenario.
Met de gemeente Amsterdam hebben de in Amsterdam werkzame corporaties gemeenschappelijk
prestatieafspraken gemaakt. Onderdeel van deze afspraken is dat tot aan 2020 verkoop is toegestaan
tot een maximum van 30.000 woningen, verdeeld over drie verschillende marktgebieden. Omdat dit
volume niet aan het individuele vastgoed is toe te rekenen, is hier bij de waardering van het vastgoed
geen rekening mee gehouden.
Evenmin is het mogelijk het effect van deze afspraak voor Rochdale te kwantificeren, omdat niet te
bepalen is of en zo ja op welk moment het verkoopvolume in de verschillende marktgebieden bereikt
zal worden.
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In de prestatieafspraken is tevens vastgelegd dat verkoop van woningen in specifiek genoemde
nieuwbouwlocaties tot 2020 niet is toegestaan. Bij de waardering van complexen in deze locaties is bij
de waardering van het complex hiermee rekening gehouden door in het uitpondscenario tot aan 2020
geen verkopen in te rekenen.
Bedrijfswaarde-informatie
De bedrijfswaarde, indien de onroerende zaken in exploitatie gewaardeerd worden op deze grondslag,
bedraagt:
(in duizenden euro’s)

31-12-2012

Commercieel vastgoed, indien gekwalificeerd als bedrijfsmiddel

31-12-2011

400.000

P.M.

Sociaal vastgoed, indien gekwalificeerd als bedrijfsmiddel

1.867.000

P.M.

		

2.267.000

2.194.000

Verschillen analyse bedrijfswaarde
- in de bedrijfswaarde 2012 is het bezit in Heemskerk (2.386 eenheden) ad € 66,3 miljoen meegerekend. Dit bezit zal middels een activa-passiva transactie met WOONopMAAT in 2013 evenals de
uitstaande lening ter waarde van € 65,8 miljoen worden overgedragen aan WOONopMAAT. Het
bezit in WOONopMAAT is voor de over te dragen waarde opgenomen onder het sociaal vastgoed
in exploitatie gekwalificeerd als vastgoedbelegging.
Uitgangspunten bedrijfswaardeberekening 2012
• Jaarlijkse inflatievolgende huurverhogingen: gedifferentieerd naar huurgroep is de huurverhoging
inflatiepercentage+1,5%, inflatiepercentage+2,0%, inflatiepercentage+4,0%. Vorig jaar was de
huurverhoging 2,3% (2013 en verder: 2,0%).
• Jaaijkse huurderving van 1,0% voor het gehele bezit wat doorgeëxploiteerd wordt. (voorgaand jaar
1,2% voor het gehele bezit); Voor de sloopcomplexen waarvoor een besluit genomen is wordt voor
de drie jaar voor sloop respectievelijk 25, 50 en 75% berekend.
• Huurharmonisatie wordt meegenomen voor zover het huurbeleid in harmonisaties voorziet en
alleen voor de eerste vijf jaren.
• Jaarlijkse stijgingen van de variabele lasten: 2,5% (voorgaand jaar 2,0%).
• Genormeerde variabele lasten (belastingen en verzekeringen) van € 387 per woning (voorgaand
jaar: € 349).
• Onderhoudsnorm per woning
o Klachtenonderhoud

€ 302

o Planmatig onderhoud

€ 540

o Mutatieonderhoud

€ 192

o Totaal

€ 1.034

• De genormeerde onderhoudskosten kennen een jaarlijkse stijging van 2,25% in 2013 die loopt op
tot 2,74% in 2016. Vanaf 2017en verder is een stijging van 3,0% gehanteerd.
• Vanaf 2011 worden de planmatige onderhoudslasten gedurende de laatste vijf jaar van de levensduur lineair afgebouwd.
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• De periode, waarover toekomstige kasstromen contant gemaakt worden, wordt bepaald door de
geschatte resterende levensduur van de complexen/investering. De levensduur bedraagt maximaal 50 jaar.
• De minimale levensduur bedraagt 15 jaar tenzij er een sloopbesluit is of het complex verkocht gaat
worden. Complexen van woningen, die bij mutatie verkocht worden, hebben en minimale levensduur van 25 jaar.
• De disconteringsvoet is ten opzichte van vorig jaar niet gewijzigd en bedraagt 5,25%.
• Bij de bepaling van de bedrijfswaarde wordt geen rekening gehouden met de rentabiliteitswaardecorrectie van de bestaande leningenportefeuille. Dit betreft het verschil tussen de contante
waarde van de verwachte kasstromen uit hoofde van leningen en de waardering van deze post op
de balans. De waardering ultimo 2011 is gebaseerd op de jaarrekening 2011 waarbij in de waardering tegen bedrijfswaarde rekening werd gehouden met een rentabiliteitswaardecorrectie.
• De verwachte opbrengstwaarde van woningen geoormerkt voor verkoop wordt gedefinieerd als
de contante waarde van het bedrag dat kan worden verkregen bij vrijwillige verkoop binnen een
verwachte termijn, onder aftrek van verkoopkosten die niet door de koper worden gedragen. Ter
bepaling van dit bedrag worden indien nodig taxaties uitgevoerd door onafhankelijke externe
deskundigen of worden vergelijkbare onroerende zaken als referentie gehanteerd.
Aangezien hoofdzakelijk wordt verkocht in het kader van de financiering van onrendabele investeringen in nieuwbouw en woningverbetering worden deze verkopen voor een periode van vijf jaar in
de waardering betrokken. Daarmee wordt recht gedaan aan het voorwaardelijke karakter van de
geoormerkte verkopen.
• Bij de bepaling van de restwaarde wordt onderscheid gemaakt tussen opstallen op eigen grond
en opstallen met erfpacht.
• In geval van eigen grond wordt de restwaarde bepaald als resultante van de op kasstromen gebaseerde waarde van de grond, gegeven de verwachte bestemming aan het eind van de levensduur,
gecorrigeerd voor te maken kosten zoals uitplaatsingkosten, kosten van sloop en opnieuw bouwrijp maken. Deze kasstromen worden geïndexeerd naar het einde van de levensduur en contant
gemaakt met de disconteringsfactor. Uitgangspunt bij de verwachte bestemming van de grond is
bouwrijpe grond met een sociale huurbestemming. Voor zelfstandige woongelegenheden wordt
uitgegaan van de fictie van een grondwaarde van € 20.000 en kosten (uitplaatsing, sloop, bouwrijp
maken, bodemsanering en proceskosten) van € 15.000, hetgeen resulteert in een netto restwaarde
van € 5.000.
Bij opstallen op erfpacht is alleen sprake van restwaarde indien en voor zover de erfpacht is of
wordt afgekocht voor het einde van de levensduur en de afkooptermijn de levensduur van de
opstallen overschrijdt. In dat geval wordt de restwaarde berekend op basis van de restwaarde van
het afgekochte erfpachtrecht bij het einde van de economische levensduur.
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Toelichting met betrekking tot sociaal en commercieel vastgoed bestemd voor verkoop
Ter zake van het sociaal en commercieel vastgoed in exploitatie (gerubriceerd onder Materiële vaste
activa en Vastgoedbeleggingen) dat op basis van een door de woningcorporatie opgesteld verkoopplan in de komende vijf jaar bestemd is voor verkoop, wordt hierna een toelichting gegeven op de
boekwaarde en de verwachte opbrengstwaarde gesplitst naar het komend jaar en daaropvolgende
vier jaar.
(in duizenden euro’s)		

Historische

Verwachte

			

boekwaarde*)

opbrengstwaarde

Verwachte verkopen

Aantal

31-12-2012

Sociaal vastgoed: woningen			
2013

2.494

2014 t/m 2017

974

			

73.399

98.012

30.371

134.777

103.770

232.789

			
			
(in duizenden euro’s)		
			
Verwachte verkopen

Aantal

Historische

Verwachte

boekwaarde

opbrengstwaarde

per 31-12-2012*)

Commercieel vastgoed:			
– woningen

15

898

2.445

– commerciële ruimten

68

6.892

10.985

			

7.790

13.430

*) de boekwaarde is ontleend aan de bedrijfswaarde
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Financiële vaste activa
5. Andere deelnemingen
Het verloop van deze post is als volgt:
Boekwaarde
Aan-/
1-1-2012
verkopen
(in duizenden euro’s)			
Gemeenschappelijk Glas
Amsterdam B.V.
Woningnet N.V.

750

0

Resultaat/
Waarde- Boekwaarde
dividend
wijzigingen
31-12-2012
deelneming		
0

0

750

669

0

0

0

669

2.475

-469

-493

-893

620

Ontwikkelingsmaatschappij
De Zaanwerf C.V.

6

0

0

0

6

Ontwikkelingsmaatschappij
De Zaanwerf II C.V.

-385

0

0

-2.000

-2.385

50

0

0

0

50

V.O.F. kolenkit

0

1.598

115

0

1.713

Django B.V.

0

5

7

0

12

6

0

-236

0

-230

32

0

-31

-1.600

-1.599
-2.295

Robora Zuidoost V.O.F.

Ontwikkelingscombinatie
Pontsteiger V.O.F.

Kwadijkerpark Beheer B.V.
Kwadijkerpark C.V.

8

0

-2.303

0

Amstelkwartier C.V.

Amstelkwartier Beheer B.V.

98

0

-98

0

0

Banne Binnen Beheer B.V.

10

0

13

0

23
1.644

710

0

934

0

De Jonge Voorn B.V.

Banne Binnen C.V.

-280

0

286

0

6

De Jonge Voorn C.V.

382

0

-296

0

86

8

0

-4

0

4

-74

0

2

-207

-279

-913

913

0

0

0

Ontwikkelingscombinatie
Grote Buitendijk B.V.
Ontwikkelingscombinatie Grote
Buitendijk C.V.
Grondbank Badhuisweg Beheer B.V.
Grondbank Badhuisweg C.V.
Amstelforte Beheer B.V.
Amstelforte Ontwikkeling C.V.
Buurtleven.nl B.V.
Prospect Zuidas B.V.

0

0

0

0

0

-3.644

3.644

0

0

0

0

94

-94

0

0

-22

-26

48

0

0

0

338

-338

0

0

Far West *)

171.476

-172.278

802

0

0

Totaal

171.362

-166.181

-1.686

-4.700

-1.205

5.318

0

0

1.469

6.787

176.680

-166.181

-1.686

-3.231

5.582

Herrubricering negatieve
deelnemingen

*) De deelneming in Far West is beëindigd, omdat Rochdale het woningbezit van Far West heeft overgenomen.
Voor een nadere toelichting over de verwerking van Far West wordt verwezen naar hoofdstuk “Grondslagen
van waardering en resultaatbepaling in de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening ” .
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6. Vorderingen op maatschappijen waarin wordt deelgenomen
Boekwaarde
1-1-2012
Far West

Nieuwe Aflossingen Amortisatie Rente Boekwaarde
leningen				 31-12-2012

40.113

0

40.113

0

0

0

1.778

0

1.778

0

0

0

			

5.935

Grondbank
Badhuisweg C.V.
Django B.V.

0

8.889

2.954

3.148

0

3.148

0

0

0

45.039

8.889

47.993

0

0

5.935

Amstelforte ontwikkel C.V.

De aflossing van de vordering op Far West houdt verband met de overname van het woningbezit. Voor
een nadere toelichting over de verwerking van Far West wordt verwezen naar hoofdstuk “Grondslagen
van waardering en resultaatbepaling in de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening ”.
De lening overeenkomst met Django B.V. zal in de loop van 2013 worden geformaliseerd.

7. Latente belastingvordering
Bij een aantal jaarrekeningposten is sprake van tijdelijke verschillen tussen de waardering van activa en
passiva volgens jaarrekeninggrondslagen en fiscale grondslagen. Verder is sprake van fiscaal compensabele verliezen. De hieruit voortvloeiende latente belastingvorderingen worden hierna toegelicht:
a Sociaal vastgoed gekwalificeerd als vastgoedbelegging en commercieel vastgoed in exploitatie
met nieuwbouw en verbetering
Voor dit bezit is het uitgangspunt blijvend verhuren (waarna sloop). Gezien de lange looptijd van
het actief en de onzekerheid dat bij sloop in de toekomst de bouwbestemming vervalt, tendeert de
actieve belastinglatentie over het verschil tussen de (geherwaardeerde) boekwaarde in de jaarrekening en de fiscale boekwaarde contant gemaakt naar nihil.
b Leningen o/g en u/g
In de jaarrekening is voor de leningenportefeuille een latente belastingverplichting respectievelijk
-vordering tegen de contante waarde verantwoord voor het verschil tussen de waardering die de
fiscus toepast (i.c. marktwaarde) en de waardering als toegepast in de jaarrekening (geamortiseerde kostprijs). De latentie loopt af over de resterende looptijd van de leningen.
c Fiscaal verrekenbare verliezen
Er wordt een latente belastingvordering uit hoofde van fiscaal compensabele verliezen gevormd
voor zover er voldoende sterke aanwijzingen zijn dat er in de toekomst voldoende fiscale winst
beschikbaar zal zijn ter realisatie van de latente vordering. In de jaarrekening is hiervoor een
latente belastingvordering tegen de contante waarde verantwoord.
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Stand latente belastingvorderingen tot waardering gebracht
De specificatie van de in de jaarrekening tot waardering gebrachte latente belastingvorderingen is als volgt:
(in duizenden euro’s)

2012

2011

Verrekenbare tijdelijke waarderingsverschillen tegen contante waarde

4.226

2.887

Beschikbare verliescompensatie tegen contante waarde

4.332

10.563

Boekwaarde 31 december

8.558

13.450

Verloop latente belastingvorderingen tot waardering gebracht
De tegen nominale waarde opgenomen verrekenbare tijdelijke waarderingsverschillen hebben een
looptijd korter dan vijf jaar. De gehanteerde netto- disconteringsvoet bedraagt 5,25 % (2011: 5,25 %).
Van de latente belastingvorderingen wordt een bedrag van in totaal € 0,2 miljoen (2011: € 0,3 miljoen)
naar verwachting binnen 1 jaar gerealiseerd.
Het verloop van de in de balans tot waardering gebrachte latente belastingvorderingen in het boekjaar
is op totaalniveau als volgt:
(in duizenden euro’s)

2012

2011

Boekwaarde 1 januari

13.450

21.345

Vrijval ten laste van het resultaat

-4.892

-7.895

8.558

13.450

Boekwaarde 31 december

Latente belastingvorderingen niet tot waardering gebracht
Voor zover waarderingsverschillen en verliescompensatie niet in de waardering van de belasting
vorderingen zijn verwerkt, bedragen deze nominaal in totaal € 1.571,8 miljoen (2011: € 1.392,8 miljoen )

8. Leningen u/g
De post leningen u/g bestaat uit:
(in duizenden euro’s)

31-12-2012

31-12-2011

Starters renteregeling

0

0

Leningen aan derden

3.339

3.292

3.339

3.292

		
Het verloop in 2012 is als volgt:
(in duizenden euro’s)
Stand 1 januari 2012
Nieuwe leningen
Aflossingen
Waardeveranderingen
Stand 31 december 2012

Starters
renteregeling

Leningen
aan derden

0

3.292

1.792

629

0

-582

-1.792

0

0

3.339
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Het verloop in 2011 is als volgt:
(in duizenden euro’s)
Stand 1 januari 2011
Nieuwe leningen
Waardeveranderingen
Stand 31 december 2011

Starters
renteregeling

Leningen
aan derden

0

4.849

668

0

-668

-1.557

0

3.292

Starters renteregeling
Met de Starters renteregeling wordt, via Social Finance N.V. (samenwerkingsverband van deelnemende woningcorporaties), gedurende 10 jaar 20% van de maandelijkse hypotheekrente voorgeschoten
aan de koper. De eigenaar betaalt dit voorschot terug bij woningverkoop of aan het einde van de
looptijd van de hypotheek van 30 jaar.
De Starters renteregeling wordt afgesloten met Nationale Hypotheek Garantie (NHG).
Leningen aan derden
De aflossingen op de lening aan WOONopMAAT met een restanthoofdsom ad € 757.000 (2011:
€ 807.000) zijn conform het aflossingsschema. Van de lening aan Riemersma autoleasing ad
€ 1.954.000 (2011: € 2.140.000) is € 273.000 (2011: 604.000) opeisbaar binnen een jaar. In 2012 is
een achtergestelde lening aan WS Sekrepatu verstrekt ad € 628.000. De renteloze lening is binnen 3
maanden opeisbaar.

9. Voorraden
(in duizenden euro’s)

2012

2011

9.1 Kantoorpand bestemd voor verkoop

4.950

5.573

9.2 Nieuwbouwwoningen bestemd voor verkoop

6.911

15.818

9.3 Koopbrugwoningen (eigendomsaandeel 20%)

426

426

9.4 Overig

436

173

12.723

21.990

			

10. Onderhanden werk
(in duizenden euro’s)
Onderhanden werk
Grondposities
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2012

2011

12.304

6.493

7.576

19.668

19.880

26.161
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Vorderingen
(in duizenden euro’s)

2012

2011

11. Huurdebiteuren

2.194

1.365

12. Vorderingen op maatschappijen waarin wordt deelgenomen

5.689

21.719

13. Overige vorderingen

8.384

12.446

14. Overlopende activa

8.891

5.868

25.158

41.398

		
Tenzij anders vermeld bedraagt de looptijd van de vorderingen korter dan één jaar.

11. Huurdebiteuren
De vordering op huurdebiteuren omvat naast de huren ook te vorderen servicekosten, herstelkosten
en incassokosten. In de vordering op vertrokken huurders zijn tevens kosten van mutatieonderhoud
voor rekening van de huurder begrepen.
De vordering op huurdebiteuren is als volgt te specificeren:
(in duizenden euro’s)

2012

2011

Zittende huurders

3.913

2.586

Vertrokken huurders

5.566

4.721

Af: voorziening dubieuze debiteuren

9.479

7.307

7.285

5.942

2.194

1.365

12. Vorderingen op maatschappijen waarin wordt deelgenomen
(in duizenden euro’s)

2012

2011

Prospect Zuidas B.V.

0

8.889

Ontwikkelingscombinatie Pontsteiger V.O.F.
Kwadijkerpark C.V.
Ontwikkelingsmaatschappij De Zaanwerf II C.V.
Far West
Banne Binnen C.V.
Banne Binnen Beheer B.V.
Amstelkwartier C.V.
Jonge Voorn B.V.
Overige

0

1.424

3.087

4.358

262

970

0

3.137

1.643

524

10

10

687

2.145

0

54

0

208

5.689

21.719

De vorderingen op Kwadijkerpark C.V., Amstelkwartier C.V. en Zaanwerf II C.V. zijn gesaldeerd met de
negatieve deelnemingswaardes van deze posities. De vordering op Pontsteiger is gesaldeerd met de
getroffen voorziening op deze positie.
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13. Overige vorderingen
(in duizenden euro’s)

2012

2011

Handelsdebiteuren

6.415

11.320

Voorziening dubieuze debiteuren

-228

-761

WOONopMAAT

682

0

Nog te facturen bedragen

324

0

Overige

1.191

1.887

8.384

12.446

14. Overlopende activa
2012

2011

Vooruitbetaalde kosten

(in duizenden euro’s)

2.409

3.415

WOONopMAAT

1.000

445

Nog te vervallen termijnen

1.980

0

Overige

3.502

2.008

8.891

5.868

2012

2011

2

2

16.508

20.973

2.300

0

18.810

20.975

15. Liquide middelen
(in duizenden euro’s)
Kas
Bank
Deposito’s

Er bestaan geen belangrijke beperkingen inzake de beschikbaarheid van geldmiddelen. Ze staan ter
vrije beschikking van de groep.

16. Groepsvermogen
Het aansprakelijk vermogen (groepsvermogen en eventuele achtergestelde schulden) bedraagt per
balansdatum € 2.409 miljoen (2011: € 2.558 miljoen).
Voor een toelichting op het groepsvermogen wordt verwezen naar de toelichting op de enkelvoudige
balans.
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Voorzieningen
(in duizenden euro’s)
17. Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen

2012

2011

10.572

10.766

18. Voorziening reorganisatiekosten

5.000

0

19. Voorziening deelnemingen

2.332

10.210

60

100

20. Voorziening pensioenverplichtingen
21. Overige voorzieningen

13.117

9.475

31.081

30.551

17. Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen
Het verloop van de voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen is als volgt:
(in duizenden euro’s)

Soc. vastgoed

Comm.

in ontwikk.

vastgoed in

Totaal

		ontwikk.
Stand 1 januari 2012 volgens jaarrekening 2011
Stelselwijziging 1 januari 2012
Stand 1 januari 2012 na stelselwijziging
Toevoegingen

10.916

7.900

18.816

-150

0

-150

10.766

7.900

18.666

2.183

0

2.183

-1.932

0

-1.932

-445

-7.900

-8.345

10.572

0

10.572

looptijd < 1 jaar			

245

looptijd > 5 jaar			

9.100

Onttrekking
Vrijval
Stand 31 december 2012

18. Voorziening reorganisatiekosten
Het verloop van deze post is als volgt:
(in duizenden euro’s)

2012

2011

0

0

Dotatie

5.000

0

Stand 31 december

5.000

0

Stand 1 januari

		
Waarvan:
looptijd < 1 jaar

5.000

0

looptijd > 5 jaar

0

0
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19. Voorziening deelnemingen
Het verloop van deze post is als volgt:
Dotatie

Ont-

Her-

Stand

1-1-2012		

Stand

trekking

rubricering

31-12-2012

(in duizenden euro’s)
Ontwikkelingscombinatie
Grote Buitendijk C.V.

73

206

0

0

279

Legmeerdijk/ Noordammerweg

200

0

-200

0

0

Ontwikkelingsmaatschappij
De Zaanwerf II C.V.

385

2.000

0

-2.385

0

Amstelkwartier Beheer B.V.

1.700

595

0

-2.295

0

0

229

0

-229

0

Kwadijkerpark C.V.

1.000

600

0

-1.600

0

Prospect Zuidas B.V.

2.000

0

-2.000

0

0

Amstelforte Beheer B.V.

3.637

0

-3.637

0

0

22

0

-22

0

0

Kwadijkerpark Beheer B.V.

Buurtleven.nl B.V.
Grondbank Badhuisweg Beheer B.V.

913

0

-913

0

0

De Jonge Voorn B.V.

280

0

-280

0

0

0

3.500

0

-1.447

2.053

10.210

7.130

-7.052

-7.956

2.332

looptijd < 1 jaar					

2.053

looptijd > 5 jaar					

279

Ontwikkelingscombinatie
Pontsteiger V.O.F.

Waarvan:

In verband met de negatieve nettovermogenswaarde van bovengenoemde deelnemingen is een voorziening gevormd ter grootte van de uit dien hoofde te verwachten verplichtingen. Rochdale staat formeel
niet garant voor de deelnemingen met een negatieve netto vermogenswaarde maar heeft deze negatieve
waarde wel in een voorziening opgenomen aangezien zij ingeval de betreffende deelneming niet aan
haar verplichtingen kan voldoen zij deze verplichting naar verwachting zal overnemen.De voorziening
wordt gevormd nadat eerst de andere financiële belangen in de deelnemingen zijn afgewaardeerd.
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20. Voorziening pensioenverplichtingen
Het verloop van de pensioenvoorziening luidt als volgt:
(in duizenden euro’s)
Stand per 1 januari
Dotaties
Onttrekkingen
Stand per 31 december

2012

2011

100

99

2

1

-42

0

60

100

Van de pensioenvoorziening zal naar verwachting een bedrag van € 32.000 (2011: € 43.000) binnen
een jaar en een bedrag van € 28.000 (2011: € 58.000) binnen vijf jaar worden afgewikkeld.

21. Overige voorzieningen
De overige voorzieningen en het verloop ervan in het boekjaar is als volgt:
(in duizenden euro’s)
Stand 1 januari 2012
Dotatie
Onttrekking

Jubileumuitkeringen

Loopbaanontwikkeling

Juridische
geschillen

Overige

Totaal

1.504

625

2

1.028

1.875

5.471

9.475

221

5.928

7.179

-3

-168

0

0

-171

-363

0

-475

-1.643

-2.481

0

0

0

-885

-885

1.140

1.485

1.621

8.871

13.117

looptijd < 1 jaar

57

179

0

0

236

looptijd > 5 jaar

739

0

0

0

739

Vrijval
Herrubricering
Stand 31 december 2012
Waarvan:

De post “overige” bevat onder andere een voorziening voor Brasa ad € 2,5 miljoen (2011: € 1,9 miljoen)
en een voorziening ten behoeve van de afwikkeling van Far West ad € 4,2 miljoen (2011: € 1,7 miljoen).
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Langlopende schulden
2012
(in duizenden euro’s)

Rente

22 Schulden/leningen overheid
23 Schulden/leningen kredietinstellingen

> 5 jaar

< 5 jaar

Totaal

4.838

1.197

6.118

7.315

4.321

1.128.231

512.513

1.640.744

		1.129.428

518.631

1.648.059

%

				
2011
Rente

> 5 jaar

< 5 jaar

Totaal

%
22 Schulden/leningen overheid

4.869

1.221

21.004

22.225

23 Schulden/leningen kredietinstellingen

4.433

1.110.245

424.089

1.534.334

		1.111.466

445.093

1.556.559

Langlopende schulden met een resterende looptijd van minder dan één jaar ad € 106,4 miljoen (2012:
€ 106,6 miljoen), waaronder de aflossingsverplichtingen voor komend jaar, zijn niet verantwoord onder
de kortlopende schulden aangezien de herfinanciering van deze schuld op langetermijnbasis reeds
geformaliseerd is. Er zijn geen schulden die als gevolg van het zich voordoen van bepaalde omstandig
heden direct of binnen een jaar opeisbaar worden. Het totaalbedrag aan leningen met een variabele
rente bedraagt € 174,5 miljoen. Het renterisico van deze leningen is afgedekt door de afgesloten renteswapcontracten. Voor het totaalbedrag aan schulden/leningen van overheid en kredietinstellingen is
borging van het WSW verkregen.

22. en 23. Schulden/leningen overheid en kredietinstellingen
(in duizenden euro’s)		
Overheid
Stand 1 januari 2012
Nieuwe leningen
Consolidatie
Aflossingen
Mutatie geactiveerde disagio
Stand 31 december 2012

Kredietinstellingen

Totaal

22.225

1.534.334

1.556.559

0

72.000

72.000

0

127.629

127.629

-14.910

-93.225

-108.135

0

6

6

7.315

1.640.744

1.648.059

						
WSW Hypotheekrechten
In de voorwaarde die het WSW hanteert voor het borgen van leningen staat dat het WSW het recht heeft
om hypotheek te vestigen op het onderliggende bezit. Het WSW heeft van dit recht geen gebruik gemaakt.
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Aflossingssysteem
De leningen worden afgelost op basis van het lineaire, annuïtaire dan wel het fixe kostprijssysteem.

24. Overige schulden
(in duizenden euro’s)
Waarborgsommen

2012

2011

11.658

11.726

Vooruitontvangen huren

6.691

0

Overig

1.894

1.883

20.243

13.609

		

De onder overige schulden opgenomen waarborgsommen bedragen ultimo 2012 € 11,6 miljoen (2011
€ 11,7 miljoen) en betreffen de uit hoofde van de huurovereenkomst van huurders ontvangen bedragen die dienen als eerste zekerheid voor de voldoening van het bedrag dat bij beëindiging van de
huurovereenkomst door de huurder aan mutatiekosten en achterstallige huur verschuldigd mocht zijn.
Jaarlijks wordt 2,3% rente toegerekend. De waarborgsom inclusief samengestelde rente wordt bij
beëindiging van de huurovereenkomst verrekend.
(in duizenden euro’s)

2012

2011

Uitstaande waarborgsommen nominaal

9.628

10.353

Rente waarborgsommen

2.098

1.958

11.726

12.311

Ontvangen waarborgsommen

805

964

Terugbetaalde waarborgsommen

-751

-1.304

Stand 1 januari:

		
Mutaties in het jaar:

Uitbetaalde rente waarborgsommen

-122

-245

11.658

11.726

Uitstaande waarborgsommen nominaal

9.682

9.628

Rente waarborgsommen

1.976

2.098

11.658

11.726

Stand 31 december
Bestaande uit:

Stand 31 december

De post “Vooruitontvangen huren” heeft betrekking op de verhuring van Amstelmeerschool aan de
gemeente Amsterdam met een nog niet ingegane resterende looptijd variërend van 20-40 jaren.
Onder de “Overige schulden” is een voorziening voor de door huurders, die op tijd betalen, opgebouwde ProPoints opgenomen. Met deze gespaarde punten kunnen zij bij aangesloten leveranciers
producten en diensten afnemen.
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Kortlopende schulden
(in duizenden euro’s)
25. Schulden aan kredietinstellingen
Schulden aan leveranciers
26. Schulden aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen
27. Belastingen en premies sociale verzekeringen
28. Overige schulden
29. Overlopende passiva

2012

2011

25.683

32.653

17.281

11.416

0

75

2.856

4.089

9.893

15.733

40.392

50.733

96.105

114.699

De kortlopende schulden hebben een looptijd van korter dan een jaar.

25. Schulden aan kredietinstellingen
(in duizenden euro’s)
Rekening-courantkrediet (Bank)

2012

2011

25.683

32.653

25.683

32.653

Zekerheden
Door de huisbankier zijn aan de groep kasgeld- en rekening-courantkredietfaciliteiten ter beschikking
gesteld voor een totaalbedrag van € 90 miljoen. Hiervan kan € 30 miljoen alleen worden benut indien
Rochdale beschikt over voldoende faciliteringsvolume bij het WSW. Voor kasgeldleningen binnen deze
faciliteit geldt een interestpercentage van EURIBOR + 0,8%. Voor het rekening-courantkrediet wordt
een interestpercentage van EURIBOR + 0,5% berekend.

26. Schulden aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen
(in duizenden euro’s)
Ontwikkelingsmaatschappij De Zaanwerf II C.V.

2012

2011

0

75

0

75

Het kortlopende deel van de schulden aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen is als kortlopende schuld verantwoord. Alle schulden waarin wordt deelgenomen zijn tegen normale marktvoorwaarden aangegaan.
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27. Belastingen en premies sociale verzekeringen
(in duizenden euro’s)

2012

2011

Loonbelasting

1.302

1.128

Omzetbelasting
Premies bedrijfsvereniging
Crisisheffing

-83

1.819

1.629

1.142

8

0

2.856

4.089

Op grond van de “Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013” d.d. 18 juli 2012 dient
de werkgever in 2013 een eenmalige ‘crisisheffing’ te betalen van 16% over het loon uit tegenwoordige
dienstbetrekking dat zij in 2012 aan een medewerker heeft betaald, voor zover dat loon hoger was dan
€ 150.000. Volgens RJ-bepalingen dient deze heffing ultimo 2012 als verplichting te worden opgenomen, rekening houdend met een inschatting omtrent indienst- en uitdiensttredingen tussen 18 juli en
31 december 2012. De heffing moet tijdsevenredig worden verwerkt naar rato van het genoten loon.

28. Overige schulden
De post “Overige schulden” is als volgt te specificeren:
(in duizenden euro’s)

2012

2011

Te betalen projectkosten

5.616

9.216

0

602

4.277

5.915

9.893

15.733

Onderhanden projecten
Overig

		

29. Overlopende passiva
(in duizenden euro’s)
Niet vervallen rente

2012

2011

31.814

31.648

Te betalen exploitatiekosten

901

309

Vooruitontvangen bijdrage sanering

838

295

Vooruitontvangen huren

2.970

3.476

202

5.307

Servicekosten

1.134

1.803

Vooruitontvangen subsidie complexen

2.277

1.915

256

5.980

40.392

50.7330

Te betalen erfpacht

Overige
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Niet in de balans opgenomen regelingen
Financiële instrumenten
Algemeen
De in deze toelichting opgenomen gegevens verschaffen informatie die behulpzaam is bij het schatten
van de omvang van risico’s die verbonden zijn aan zowel de in de balans opgenomen als de niet in de
balans opgenomen financiële instrumenten.

Doelstellingen en beleid inzake beheer financiële risico’s
Een belangrijke doelstelling van het financieringsbeleid van de groep is het voorkomen dan wel spreiden van ongewenste financiële risico’s zoals rente- en liquiditeitsrisico’s.
Het beleid is erop gericht het jaarlijks renterisico te maximeren op 15% van de leningenportefeuille. In
dit kader maakt Rochdale tevens gebruik van afgeleide financiële instrumenten zoals renteswaps ter
afdekking van het renterisico dat ontstaat uit haar financieringsactiviteiten. Zij gebruikt deze instrumenten uitsluitend indien er een onderliggende lening aanwezig is en de toepassing tot een positie van
de totale leningenportefeuille leidt, welke vergelijkbaar is met een positie zonder gebruik te maken van
deze instrumenten. Hierbij past zij kostprijshedge-accounting toe (zie hierna onder paragraaf Hedges).
Het beleid van Rochdale is om niet te handelen in financiële instrumenten.
De belangrijkste risico’s uit hoofde van de financiële instrumenten van Rochdale zijn het kredietrisico,
liquiditeitsrisico, valutarisico, renterisico (prijs- en kasstroomrisico en marktrisico.
Het beleid van de groep om deze risico’s te beperken is als volgt.

Kredietrisico
Voor Rochdale is het risico inzake huurdebiteuren relatief hoog. Hiervoor is een voorziening getroffen
en is in 2012 een traject gestart om de huurincasso te optimaliseren. Ten opzichte van 2011 is de stand
van de huurdebiteuren met ruim € 829.000 gestegen.

Liquiditeitsrisico
Dit betreft het risico dat de groep over onvoldoende middelen beschikt om aan haar directe verplichtingen te kunnen voldoen.
Om te waarborgen dat Rochdale aan haar verplichtingen kan voldoen, zijn naast het aantrekken van
langlopende leningen, kasgeld- en rekening-courantkredietfaciliteiten beschikbaar voor een bedrag
van in totaal € 90 miljoen (2011: € 90 miljoen).

Valutarisico
De groep loopt geen valuatarisico. Zij is alleen werkzaam in Nederland waardoor alle inkomende en
uitgaande kasstromen in euro’s zijn.
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Renterisico (prijs- en kasstroomrisico’s)
Woningstichting Rochdale loopt renteprijs- en rentekasstroomrisico’s over de rentedragende vorderingen (met name begrepen onder financiële vaste activa), effecten en liquide middelen en rentedragende
langlopende en kortlopende schulden (waaronder schulden aan kredietinstellingen).
Voor vastrentende langlopende vorderingen en langlopende leningen loopt de groep het risico dat de
marktwaarde van de vorderingen en leningen zal dalen respectievelijk stijgen als gevolg van veranderingen in de marktrente (i.c. prijsrisico). Voor deze vorderingen en schulden worden geen financiële
derivaten uit hoofde van veranderingen in de marktrente afgesloten.
Voor vorderingen en schulden met variabele loopt de groep risico ten aanzien van toekomstige
kas
stromen als gevolg van veranderingen in de marktrente (i.c. kasstroomrisico). Voor schulden
met variabele renteafspraken wordt het kasstroomrisico afgedekt door in geval van een significante
verwachte stijging van de marktrente, renteswapcontracten af te sluiten waarbij de variabele rente
wordt geruild voor een vaste rente. Verwezen wordt verder naar paragraaf “Hedges” van dit hoofdstuk.
Rentevoet leningen overheid en kredietinstellingen met resterende looptijden
Ter beoordeling van het prijsrisico dat de groep loopt, zijn de leningen in onderstaand overzicht ingedeeld in groepen van overeenkomstige contractueel overeengekomen rentepercentages en looptijden
(in duizenden euro’s):

Restant looptijd
1 – 5 jaar

Tot 3%

3% - 4%

Renteklasse
4% - 5%
5% - 6%

6% - 7%

> 7%

Totaal

78.663

60.127

273.450

66.542

10.710

0

489.492

> 5 jaar

171.077

270.461

681.533

26.600

7.260

1.636

1.158.567

		

249.740

330.588

954.983

93.142

17.970

1.636

1.648.059

De effectieve rentevoet van de leningen overheid en kredietinstellingen bedraagt gemiddeld 4,324 %.
Kasstroomrisico’s leningen overheid en kredietinstellingen
Onderstaande vervalkalender van de leningenportefeuille geeft inzicht in de jaarlijkse bedragen betreffende de contractueel bepaalde kasstromen uit hoofde van de jaaraflossingen, de eindaflossingen en
de renteconversies (in duizenden euro’s):
Jaaraflossingen

Eindaflossingen

Renteconversies

12.934

95.474

20.204

2013

10.692

112.005

1.802

2014

10.223

105.164

6.410

2012

2015

9.567

138.693

4.600

2016

9.733

68.802

30.805

2017

10.073

61.011

44.609

			
De looptijd van de leningenportefeuille overheid en kredietinstellingen bedraagt gemiddeld respectievelijk 10,346 jaar (2011:9,65 jaar).
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Hierna worden de renterisico’s van de leningenportefeuille per lening soort toegelicht:
– De rente van de vastrentende leningen is voor de gehele looptijd gefixeerd dan wel tot het renteherzienings-moment. Het risico van deze leningen betreft:
- op het moment van renteherziening indien de rente hoger dan wel lager is dan de oude
contractrente;
- herfinanciering van de eindaflossing van de lening in een nieuwe lening met een hogere dan wel
lagere rente.
– De rente van de variabel rentende leningen (roll-over leningen) zijn allen gebaseerd op driemaands
Euribor. De rente van de roll-over leningen is opgebouwd uit het Euribor percentage en een
liquiditeitsopslag die varieert van +1basispunt tot +59,5 basispunten.
– Het renterisico van de roll-over leningen (waarbij de rente per drie maanden wordt herzien) is
voor € 122,5 mln. afgedekt met rente-instrumenten (zijnde renteswaps). Over het boekjaar 2012
beliep de rentelast inzake de renteswaps € 3,84 miljoen(2011 € 3,45 miljoen). Gecombineerd met
de rentelast over de leningenportefeuille ad € 71 miljoen bedraagt de effectieve rentevoet 4,239%
(2011: 4,432%).
– De basisrenteleningen hebben een rentetarief dat bestaat uit twee componenten, zijnde een
basisrente en een kredietopslag. De basisrente geldt voor de volledige looptijd van de leningen.
De kredietopslag geldt voor de overeengekomen periode, waarbij de eerste minimale looptijd
vijf jaar bedraagt. Na vijf jaar dient een nieuwe kredietopslag met de bank overeengekomen te
worden. De kredietopslag van de huidige basisrenteleningen bedraagt tussen de 0 basispunten en
de 25 basispunten.

Marktrisico
Het marktrisico wordt beheerst door spreiding aan te brengen in de geldgevers ter zake de leningenportefeuille.
De reële waarde van de niet in de balans opgenomen financiële instrumenten van de groep luidt als volgt:
(in duizenden euro’s)
		

Reële waarde
2012
2011

Niet in de balans opgenomen:
Renteswaps

-26.685

-20.097

		

-26.685

-20.097

				
De reële waarde van de financiële instrumenten is bepaald met behulp van beschikbare marktinformatie. De volgende methoden en aannames zijn gebruikt bij de bepaling van de reële waarde van de
financiële instrumenten:
Renteswaps en rentecaps
De waarde in het economische verkeer van deze financiële instrumenten bestaat uit het bedrag dat de
groep zou ontvangen of betalen om deze contracten te beëindigen.
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Hedges
Algemene hedgestrategie
Woningstichting Rochdale voert een strategie om het risico op wijzigingen van toekomstige rentekasstromen uit hoofde van bestaande en zeer waarschijnlijk in de toekomst af te sluiten leningen af te
dekken. Daartoe worden als hedge-instrumenten renteswapcontracten afgesloten. Met een renteswap ontvangt de groep een variabele rente van de tegenpartij en betaalt zij een vaste rente terug.
Effectiviteit hedge-relatie
Hedge accounting wordt toegepast aangezien sprake is van een effectieve hedge-relatie. De kritische kenmerken (o.a. omvang en looptijd) van de hedge-instrumenten komen overeen met die van de
afgedekte posities. Voor elke verslaggevingsperiode wordt de effectiviteit van de hedge relaties getest
middels het vergelijken van de kritische kenmerken, die de waarde van de instrumenten het meest beïnvloeden. Indien ineffectiviteit wordt vastgesteld, wordt deze in de winst- en verliesrekening verwerkt.
Op de volgende derivaten wordt kostprijshedge-accounting toegepast.

Renteswaps
Woningstichting Rochdale heeft een aantal payerswap contracten afgesloten om renterisico’s voortvloeiend uit lening ontracten met een variabele rente af te dekken. De betalingscondities van de renteswap stemmen overeen met die van de onderhandse leningen. Zoals onder de waarderingsgrondslagen toegelicht past de corporatie daarbij kostprijshedge-accounting toe, waardoor de renteswaps
tegen kostprijs worden gewaardeerd (nagenoeg nihil) en waarde mutaties niet in het resultaat worden
verantwoord.
De opbouw van de afgesloten renteswapportefeuille naar looptijd en waarde is als volgt:

(in duizenden euro’s):
Derivaat

Hoofdsom
IngangsEindTe bet.
Te ontv.
Marktdatum
datum
rente
rente
waarde
		
						
31-12-2012

Marktwaarde
31-12-2011

BNG 1

-12.500

30-dec-05 31-dec-15

3,95%

EUR3M

-1.342,8

-1.255,1

ABN AMRO 1

-25.000

04-aug-05 06-feb-17

3,95%

EUR3M

-4.378,8

-3.690,6

ABN AMRO 2

-25.000

01-dec-06 01-dec-21

3,96%

EUR3M

-5.697,4

-3.835,1

01-dec-06 01-dec-21

BNG 2

-25.000

ING

-10.000

3,89%

EUR3M

-5.557,4

-3.688,0

17-jul-28

4,65%

EUR3M

-3.966,8

-2.983,5

ABN AMRO 3

-25.000

04-aug-05 06-aug-18

4,60%

EUR3M

-5.742,0

-4.644,4

Niet in de balans opgenomen marktwaarde
(vanwege toepassing kostprijs hedge-accounting)				

-26.685,2

-20.096,7

15-jul-08
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De aan vorengenoemde derivaten gekoppelde variabel rentende leningen betreffen:
Geldgever

Hoofdsom
Ingangsdatum
Einddatum
(x € 1.000)			

Te bet. variabele
rente

Gekoppeld aan
derivaat

ABN AMRO

25.000

31-12-2002

31-12-2014

EUR 3mnd

BNG 2

NWB

30.000

01-06-2005

01-06-2015

EUR 3mnd

ABN AMRO 2

NWB

50.000

04-08-2005

04-02-2017

EUR 3mnd

ABN AMRO 1 en 3

NWB

12.500

30-12-2005

31-12-2015

EUR 3mnd

BNG 1

NWB

10.000

08-09-2008

15-07-2028

EUR 3mnd

ING

Totaal

127.500				

In 2014 en 2015 ontstaat een open positie. Er zijn 2 swapcontracten (in totaal € 50 miljoen ) met een
langere looptijd dan de onderliggende leningen. Voor de aflossing van deze leningen worden nieuwe
leningen afgesloten voor de resterende looptijd.
Van de renteswaps kent een deel met een totale onderliggende lening waarde van € 75 miljoen een
verplichting tot afstorting indien de marktwaarde van de swap onder een bepaald niveau daalt , rekening houdend met een threshold van € 10 miljoen. De marktwaarde van deze swaps bedraagt ultimo
2012 € 15,8 miljoen negatief. Ultimo 2012 bestaat derhalve een bijstortverplichting van maximaal € 5,8
miljoen. Per balansdatum heeft bijstorting niet plaatsgevonden.
Uit een door de corporatie uitgevoerde stress test inzake de liquiditeitsrisico’s uit hoofde van de derivatenportefeuille blijkt dat de aan te houden liquiditeitsbuffer per ultimo 2012 toereikend is om een
additionele rentedaling van 2% op te kunnen vangen. Daarmee voldoet Rochdale aan de financiële
eisen zoals vastgelegd in de Beleidsregels van het ministerie van Binnenlandse Zaken d.d. 5 september 2012 inzake het gebruik van financiële derivaten door woningcorporaties.

Niet in de balans opgenomen regelingen
Voorwaardelijke verplichtingen
WSW obligoverplichting
Leningen van woningcorporaties, die deelnemer zijn van het WSW worden door het WSW geborgd.
Het WSW stelt zich borg jegens de geldgever voor de betaling van de leningsverplichtingen. Op grond
van deze borgstelling zijn corporaties verplicht een obligo aan te houden ter grootte van een bepaald
percentage (2011 en 2012: 3,85%) over het schuldrestant van de door hun aangetrokken en door het
WSW geborgde leningen. Met deze obligoverplichting staan woningcorporaties als deelnemer van
het WSW garant voor elkaar. Per 31 december 2012 heeft Woningstichting Rochdale een aangegane
obligoverplichting van € 64,5 miljoen (2011: € 59,1 miljoen).
Voor leningen met een variabele rente dient 75% van de lening als basis voor de berekening gebruikt
te worden. Voor leningen met een vaste rente dient 100% als basis voor de berekening gebruikt te
worden.
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Deze verplichting is voorwaardelijk: zij is opeisbaar indien de borgstellingsreserve (risico- of garantievermogen) van het WSW niet voldoende is om op grond van aanspraken van geldgevers de betalingsverplichtingen van WSW-deelnemers over te nemen.

Niet-verwerkte activa en verplichtingen
Niet in de balans opgenomen activa
Onderzoeken
Na de bestuurscrisis eind 2008/begin 2009 zijn door forensisch accountants alsmede het Openbaar
Ministerie onderzoeken ingesteld.
Procedures
Rochdale heeft procedures aangespannen tegen voormalige bestuurders van Rochdale en voormalige zakenpartners. In deze procedures zijn vorderingen ingesteld. Deze vorderingen zijn in de balans
per 31 december 2012 op nihil gewaardeerd (idem 2011).
Steigereiland Noord, Amsterdam
Bij de realisatie van het appartementencomplex Steigereiland Noord in Amsterdam zijn 27 appartementen opgeleverd die vallen onder de Koopbrugregeling. Deze houdt in dat Rochdale 80% van het
eigendom heeft verkocht en 20% van het eigendom als voorraad heeft opgenomen. Zowel Rochdale
als de koper hebben het recht om het resterende deel terug te kopen resp. verkopen tegen 20% resp.
80% van de vrije verkoopwaarde.
Pro rata BTW
Rochdale heeft in 2010 suppletie aangiften over de jaren 2004 tot en met 2009 ingediend in het kader
van de BTW pro rata regeling ter hoogte van circa € 3 miljoen. Voorzichtigheidshalve heeft Rochdale de
vordering op de belastingdienst nog niet in haar resultatenrekening verwerkt.
Meerjarige financiële verplichtingen
Er zijn langlopende onvoorwaardelijke verplichtingen aangegaan ter zake van erfpacht en vervoermiddelen.
Erfpacht
De jaarlijkse last voor de erfpacht bedraagt ultimo 2012 € 2,5 miljoen aan jaarlijkse canon en € 477.000
aan afkoopverplichting (2011: totaal € 2,9 miljoen).
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Leaseverplichtingen
Rochdale is leaseverplichtingen aangegaan voor het gebruik van leaseauto’s. De totale leaseverplichting bedraagt € 1,34 miljoen. In onderstaande tabel is aangegeven hoe dit bedrag verdeeld is over de
diverse looptijden.
Leaseverplichting 2012

x €1.000

Lease < 1 jaar

121

Lease 1 - 5 Jaar

1.215

Totaal

1.336

Aangegane verplichtingen inzake projecten in ontwikkeling
Rochdale heeft inzake de ontwikkeling van projecten (nieuwbouw, renovatie, en/of groot onderhoud)
ongeveer € 30,4 miljoen aan aangegane verplichtingen ultimo 2012 (2011: € 23,2 miljoen).

Aansprakelijkheid
Rochdale draagt hoofdelijke aansprakelijkheid voor samenwerkingsverbanden zonder specifieke
rechtspersoonlijkheid en in de vorm van vennootschappen onder firma.

Aansprakelijkheid bij fiscale eenheid
Woningstichting Rochdale vormt met de volgende vennootschappen een fiscale eenheid voor de
vennootschapsbelasting:
Rochdale Exploitatie en Projectontwikkeling BV
Rochdale Onderhoud B.V.
Rochdale Projectontwikkeling B.V.
Rh Vastgoed Amstelveen B.V.
Rochdale Participaties B.V.
Rochdale Holding B.V.
Rochdale 2008 B.V.
Rochdam Beheer B.V.
Op grond van de standaardvoorwaarden zijn de Stichting en de met haar gevoegde dochteronderneming ieder hoofdelijk aansprakelijk voor ter zake door de combinatie verschuldigde belasting.
Woningstichting Rochdale vormt met de volgende vennootschappen een fiscale eenheid voor de
omzetbelasting:
Rochdale Onderhoud B.V.
Rochdale Projectontwikkeling B.V.
Op grond van de voorwaarden zijn de stichting en de met haar gevoegde dochteronderneming ieder
hoofdelijk aansprakelijk voor ter zake door de combinatie verschuldigde belasting.
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De corporatie is firmant van de volgende vennootschappen onder firma’s en commanditaire vennootschappen:
– Banne Binnen C.V., gevestigd te Amsterdam 49% ;
– De Jonge Voorn B.V., gevestigd te 's-Gravenhage 20%;
– De Jonge Voorn C.V., gevestigd te 's-Gravenhage 20%;
– Ontwikkelingscombinatie Grote Buitendijk C.V., gevestigd te Katwijk, 49%;
– V.o.f. Kolenkit, gevestigd te Amsterdam 56,9%;
– Kwadijkerpark C.V., gevestigd te Amsterdam 50% (middellijk);
– Ontwikkelingscombinatie Pontsteiger V.O.F., gevestigd te Amsterdam, 33,3%;
– Robora Zuidoost V.O.F., gevestigd te Amsterdam 50%;
– Ontwikkelingsmaatschappij De Zaanwerf C.V., gevestigd te Amsterdam 49,5%;
– Ontwikkelingsmaatschappij De Zaanwerf II C.V., gevestigd te Alkmaar 49,5%.
Uit hoofde hiervan is de corporatie hoofdelijke aansprakelijkheid voor het evenredige aandeel in het
totale belang.

Garantstelling
Stichting Dutch International Guarantees for Housing (DIGH) heeft een kredietovereenkomst gesloten
met NV Bank Nederlandse Gemeenten ter financiering van activiteiten op het gebied van de volkshuisvesting, in het bijzonder de bouw en exploitatie van huurwoningen, in Suriname. Rochdale heeft zich
garant gesteld voor de jaarlijkse rente- en aflossingsverplichting van drie annuïtaire geldleningen door
stichting DIGH verstrekt aan Woningstichting Sekrepatu (totaalbedrag van de geldleningen bedraagt
€ 3,9 miljoen). In de jaarrekening is een voorziening opgenomen voor de totale verplichting voor de
afbouw van de aangegane verplichtingen ter grootte van € 2,5 miljoen.

Integrale belastingplicht
Toegelaten instellingen volkshuisvesting zijn met ingang van 1 januari 2008 integraal belastingplichtig
voor de vennootschapsbelasting. Bij aanvang van deze belastingplicht heeft Rochdale een fiscale
openingsbalans opgesteld waarvoor specifieke fiscale waarderingsregels gelden. Voor het verschil
tussen de waardering op de fiscale balans (fiscale boekwaarde) en de waardering op de commerciële balans (commerciële boekwaarde) dient Rochdale een belastinglatentie te vormen indien en voor
zover er sprake is van verrekenbare tijdelijke verschillen. Een actieve belastinglatentie moet worden
gevormd in het geval de commerciële waardering (op het niveau van kasstroomgenererende eenheid)
lager is dan de fiscale waardering, een passieve latentie in het omgekeerde geval. De actieve latentie
dient te worden gevormd tot het bedrag waarvan het waarschijnlijk is dat er fiscale winst beschikbaar
zal zijn voor verrekening.

Taakoverdracht
Rochdale zal medio 2013 haar bezit in Heemskerk overdragen aan de huidige beheerder. De overdracht zal middels een activa-passiva transactie plaatsvinden, waarbij zowel het bezit als de hiermee
samenhangende posten (m.n. leningen) zullen worden overgedragen.
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5.6 Toelichting op de geconsolideerde winst- en
verliesrekening
Bedrijfsopbrengsten
30. Huuropbrengsten
(in duizenden euro’s)
Huuropbrengsten
Huurderving wegens leegstand

2012

2011

232.208

206.924

-3.150

-2.996

229.058

203.928

		
De gemiddelde huurverhoging per 1 juli 2012 bedroeg 2,2% (1 juli 2011: 2,9%).

31. Opbrengsten servicecontracten
(in duizenden euro’s)

2012

2011

18.720

20.513

-464

-1.662

18.256

18.851

(in duizenden euro’s)

2012

2011

Bijdragen aandachtswijken

2.910

3.889

2.910

3.889

2012

2011

Vergoedingen van huurders voor leveringen en diensten
Derving wegens leegstand

32. Overheidsbijdragen

33. Resultaat verkoop vastgoedportefeuille
(in duizenden euro’s)
Opbrengsten projecten nieuwbouw

13.004

18.420

Netto opbrengst verkoop voorraad

17.392

16.949

Wijziging onderhanden werk

-9.070

-10.661

Kosten Uitbesteed werk

-2.051

-7.179

Totaal resultaat

19.275

17.529

	 

34. Geactiveerde productie voor eigen bedrijf
(in duizenden euro’s)

2012

2011

Geactiveerde productie projecten koop- en huurwoningen

1.247

3.870

Geactiveerde rente projecten koop- en huurwoningen

1.625

985

2.872

4.855
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35. Overige bedrijfsopbrengsten
(in duizenden euro’s)

2012

2011

Onderhoud

8.057

8.564

Onderhoud eigen dienst

4.910

5.196

0

2.047

62

2.565

Projectmanagement
Vergoeding voor beheer- en administratiediensten aan derden
Afsluiten huurcontracten

135

143

Doorberekende kosten detacheringen

372

267

85

762

13.621

19.544

Overige bedrijfsopbrengsten

		

Bedrijfslasten
36. Afschrijvingen materiële vaste activa
(in duizenden euro’s)
Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie

2012

2011

4.191

4.632

4.191

4.632

				

37. Overige waardeveranderingen materiele vaste activa
(in duizenden euro’s)
Afwaardering wegens onrendabel deel onroerende en roerende zaken ten dienste
van de exploitatie

2012

2011

8.000

5.000

8.000

5.000

2012

2011

26.690

25.531

-203

-117

8

0

26.495

25.414

4.125

4.588

30.620

30.002

38. Lonen en salarissen
(in duizenden euro’s)
Lonen en salarissen
Af: ontvangen ziekengeld/WAO
Crisisheffing
Inhuur personeel

Voor een toelichting op de post “Crisisheffing” wordt verwezen naar de post “Belastingen en premies
sociale verzekeringen” in de toelichting op de geconsolideerde balans.
Het aantal fulltime equivalenten bedroeg per peildatum 31 december 2012 486,0 (2011: 498,7).
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39. Pensioenlasten
Rochdale heeft voor de medewerkers van de voormalige Woningstichting Patrimonium én vanaf 1
januari 2004 in dienst getreden medewerkers een pensioenregeling die wordt geclassificeerd als een
toegezegdpensioenregeling. De pensioenregeling is ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds
SPW. Hierbij is een pensioen toegezegd aan het personeel op pensioengerechtigde leeftijd, afhankelijk van leeftijd, salaris en dienstjaren.
Rochdale heeft in het geval van een tekort bij het fonds geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen anders dan hogere toekomstige premies. Deze toegezegdpensioenregeling is overeenkomstig RJ 271 verwerkt als zou sprake zijn van een toegezegde bijdrageregeling.
De pensioenlasten in de winst- en verliesrekening bestaan uit de verschuldigde premies over het
lopende boekjaar. De in 2013 door SPW gepubliceerde dekkingsgraad per 31 december 2012 bedraagt
106,0% (2011: 100,6%).
Rochdale heeft voor de medewerkers van de voormalige Bouwvereniging Rochdale een pensioenregeling die wordt geclassificeerd als een toegezegdpensioenregeling. In 2008 is deze toegezegdpensioenregeling nagenoeg volledig overgedragen aan het bedrijfstakpensioenfonds SPW. Het niet
overgedragen gedeelte is ondergebracht bij een levensverzekeringsmaatschappij en is gebaseerd op
en volgend aan de pensioenregeling die bij het SPW is ondergebracht. De pensioenlasten in de winsten verliesrekening bestaan uit de verschuldigde premies over het lopende boekjaar.

40. Onderhoudslasten
(in duizenden euro’s)
Reparatieonderhoud

2012

2011

15.907

14.119

Mutatieonderhoud

8.156

12.788

Contractonderhoud

3.991

4.221

13.752

11.508

5.917

4.789

47.723

47.425

2012

2011

502

338

Planmatig onderhoud
Bijdrage aan onderhoud voor VVE’s
			

41. Leefbaarheid
(in duizenden euro’s)
Leefbaarheidsuitgaven inzake sociale activiteiten
Leefbaarheidsuitgaven inzake fysieke activiteiten

1.313

2.756

			

1.815

3.094

In de leefbaarheidsuitgaven zijn de kosten voor het eigen personeel niet inbegrepen. De kosten voor
eigen personeel betreffende leefbaarheidsuitgaven die zijn verantwoord onder de post Lonen en salarissen bedragen bij benadering € 1,5 miljoen (2011: idem).

150

jaarrekening 2012

42. Overige bedrijfslasten
(in duizenden euro’s)

2012

2011

Overige personeelskosten

2.317

3.871

Dotatie voorziening reorganisatiekosten

5.000

0

Huisvestingskosten

1.353

1.867

Automatiseringskosten

2.768

2.231

Kantoorkosten

2.453

2.277

122

139

12.477

11.789

Bestuurskosten
Belastingen
Verzekeringen

2.616

2.817

Beheerskosten derden

3.402

3.325

Advieskosten

2.576

1.765

Mutatie voorziening debiteuren

4.178

1.469

Algemene kosten

12.447

24.348

			

51.709

55.898

		

43. Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedbeleggingen
(in duizenden euro’s)
Waardeveranderingen sociaal vastgoed in exploitatie

2012

2011

-206.178

-132.498

Waardeveranderingen commercieel vastgoed in exploitatie

47.139

37.303

Op(af)waardering commercieel vastgoed in ontwikkeling

-7.485

-8.306

-166.524

-103.501

				

44. Waardeveranderingen van financiële vaste activa en
van vlottende effecten
(in duizenden euro’s)

2012

2011

Waardeveranderingen leningen u/g

-1.792

-668

				

-1.792

-668

				

45. Opbrengst van effecten en vorderingen behorend tot
de financiële vaste activa
(in duizenden euro’s)

2012

2011

Rente leningen u/g

160

3.234

				

160

3.234
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46. Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten
2012

2011

Rente overige vlottende vorderingen

(in duizenden euro’s)

525

616

			

525

616

				

47. Rentelasten en soortgelijke kosten
(in duizenden euro’s)

2012

2011

71.263

68.798

Rente waarborgsommen

245

213

Overige rentelasten en soortgelijke kosten

734

417

72.242

69.428

Rente schulden/leningen overheid en kredietinstellingen

			

		

48. Belastingen
Schattingen
De acute en latente belastingen in de jaarrekening zijn bepaald met inachtneming van de fiscale regels
volgens de door de sector met de belastingdienst gemaakte afspraken (Vaststellingsovereenkomst I
en II). De toepassing van deze regels is op een aantal onderwerpen niet zonder meer duidelijk en voor
discussie vatbaar. Deze onderwerpen zijn onder andere het onderscheid tussen onderhoudskosten
en verbeteringen, de toerekenbare kosten inzake projectontwikkeling, het vormen van een herbestedingsreserve en de inschatting van het op basis van een fiscale winstplanning naar verwachting te
verrekenen deel van beschikbare fiscale verliezen. Eerst bij de aangifte zal blijken of en in hoeverre de
fiscus de door de groep gevolgde standpunten zal overnemen en accorderen. Om die reden kan de in
de jaarrekening bepaalde acute en latente belasting achteraf nog aan veranderingen onderhevig zijn.
Belastingdruk winst- en verliesrekening
De belastinglast/-bate over het resultaat in de geconsolideerde winst- en verliesrekening bestaat uit
de volgende componenten:
(in duizenden euro’s)

2012

2011

Acute belastingen boekjaar

-274

0

Mutatie latente belastingen

-4.892

-7.895

Totaal belastinglast/-bate

-5.166

-7.895

				
Acute belastingen boekjaar
De over het boekjaar verschuldigde en verrekenbare belasting is de naar verwachting te betalen belasting over de belastbare winst over het boekjaar, rekening houdend met de fiscale faciliteiten en de
fiscale waarderingsregels volgens de vaststellingsovereenkomst (VSO), berekend aan de hand van
belastingtarieven die zijn vastgesteld op verslagdatum.
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De post “Acute belastingen boekjaar” is als volgt bepaald:
(in duizenden euro’s)

2012

Commercieel resultaat voor belastingen volgens de geconsolideerde jaarrekening		

-142.804

Permanente verschillen:
Aandachtswijken
Gemengde kosten

-2.910
92

			

-2.818

Tijdelijke verschillen:
Afschrijvingen activa ten dienste van de exploitatie

496

Waardeveranderingen activa ten dienste van de exploitatie

8.000

Onrendabele investeringen

4.566

Waardeveranderingen vastgoedbeleggingen

166.524

Winst verkoop bestaand bezit

-16.225

Winst verkoop koopprojecten

-14.070

Vrijval agio/disagio leningen o/g en u/g
Resultaat deelnemingen

-1.479
16.290

			

164.102

Fiscaal resultaat		

18.480

Fiscale verliescompensatie		

-18.480

Belastbaar bedrag		

0

Acute belastingen boekjaar (20% over € 200.000 / 25% over het meerdere)		

0

		
Aansluiting toepasselijk en effectieve belastingtarief
Het toepasselijk (wettelijk) belastingtarief bedraagt 25% (2011: 25%). Het effectieve belastingtarief
dan wel het toepasselijke belastingtarief wijkt niet belangrijk aft van het tarief over de voorgaande
verslagperiode.
Mutatie latente belastingen
De mutatie latente belastingen in de geconsolideerde winst- en verliesrekening is als volgt te specificeren:
(in duizenden euro’s)
		

Winst- en verliesrekening
2012
2011

Mutaties in latente belastingvorderingen:
Beschikbare voorwaartse verliescompensatie
Leningen o/g en u/g
Totaal

-6.231

-6.397

1.339

-1.498

-4.892

-7.895
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49. Aandeel in resultaat van deelnemingen
(in duizenden euro’s)
Far west *)
Buurtleven.nl BV

2012

2011

802

34.601

48

-46

0

649

-2.303

-1

-98

0

13

3

-296

0

De Jonge Voorn BV

286

-292

Prospect Zuidas BV

-338

-61

Amstelforte Beheer BV
Amstelkwartier Beheer BV
Amstelkwartier CV
Banne Binnen Beheer BV
De Jonge Voorn CV

Grondbank Badhuisweg Beheer BV
Ontwikkelingscombinatie Grote Buitendijk Beheer BV
Banne Binnen CV

0

-913

-4

-1

934

205

Ontwikkelingscombinatie Grote Buitendijk CV

2

-2

Grondbank Badhuisweg Zaandam CV

0

-50

-236

-1

Kwadijkerpark Beheer BV
Kwadijkerpark CV
Robora Zuidoost VOF
Amstelforte Ontwikkeling CV

-31

-3

-493

845

-94

0

Gemeenschappelijk Glas Amsterdam

0

-8

Ontwikkelingsmaatschappij De Zaanwerf CV

0

6

V.O.F. kolenkit

115

0

Django B.V.

7

0

Pro VVE Beheer B.V.

0

145

Coöp. Herverzekeringsmaatschappij Woningcorporaties

0

99

Rochdale FBI B.V.

0

2

Rochdale Deltapolder Beheer B.V.

0

2

Rochdale Delta Royal Beheer B.V.

0

2

Rochdale Robora Beheer B.V.

0

3

-1.686

35.184

		
*) Dit betreft het resterende resultaat vanuit de afwikkeling.

				

Verbonden partijen
Onderstaand volgt een overzicht van de verbonden partijen:
• Rochdale heeft een samenwerkingsverband met Duwo Studentenhuisvesting. Samen met Duwo is
er gedeeld eigendom in een aantal studentenwoningen. Tevens beheert Duwo studentenwoningen
voor Rochdale.
• Er is een samenwerkingsverband met Stichting WOONopMAAT uit Heemskerk. WOONopMAAT
beheert de woningen van Woningstichting Rochdale in Heemskerk.
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• Een samenwerkingsverband met woningbouwvereniging Stadgenoot en Woningstichting Eigen
Haard. Met deze partijen heeft Woningstichting Rochdale een aantal studentenwoningen op de
Zuidas in gedeeld eigendom. Deze woningen worden beheerd door Stadgenoot.

Bezoldiging van (ex-)bestuurders en (ex-)commissarissen
Bestuurders
De bezoldiging van de huidige en gewezen bestuurders bestaat uit periodiek betaalde beloningen
(zoals salarissen, doorbetaling bij ziekte en vakantie, sociale premies, presentiegelden, kostenvergoedingen en ter beschikking stelling van een auto), beloningen betaalbaar op termijn (zoals pensioenlasten, sabbatical leave, jubileumuitkeringen, VUT- en prepensioenuitkeringen), uitkeringen bij
beëindiging van het dienstverband en bonusbetalingen. In de bezolding 2012 is tevens begrepen de
eenmalige crisisheffing (‘Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013’) die de groep
over het boekjaar 2012 aan de fiscus is verschuldigd.
De bezoldiging van de huidige en gewezen bestuurders die in het boekjaar ten laste van de woningcorporatie en haar dochter- en groepsmaatschappijen zijn gekomen bedragen € 621.000 (2011: € 601.000)
en is naar individuele bestuurder als volgt gespecificeerd (in euro’s):

		

voorzitter RvB
2012
2011

Periodiek betaalde
beloning
176.000
Pensioenlasten
Crisisheffing
		

41.000

Lid RvB
2012
2011

Lid RvB
2012
2011

Totaal
2012
2011

171.000

163.000

158.000

163.000

158.000

502.000

487.000

40.000

37.000

37.000

37.000

37.000

115.000

114.000

2.000

0

0

0

2.000

0

4.000

0

219.000

211.000

200.000

195.000

202.000

195.000

621.000

601.000

In 2012 is een schikking getroffen met een voormalig bestuurder en is € 275.000 aan in het verleden
uitgekeerde periodieke betaalde beloning terugontvangen. Deze schikking is niet in bovenstaande
opstelling begrepen.
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Commissarissen
De bezoldiging van huidige en gewezen commissarissen die in het boekjaar ten laste van de woningcorporatie en haar dochter- en groepsmaatschappijen zijn gekomen bedragen € 93.400 (2011: € 96.000)
en is naar individuele commissaris als volgt gespecificeerd (in euro’s):
				
Bezoldiging
2012
2011
De heer mr. R.W.M. Craemer

14.400

14.400

De Heer T. Herrema

13.000

15.600

De heer J.Kleijwegt

13.200

13.200

Mevrouw drs. F. Örgü

14.400

14.400

De heer drs. L.J. Wijngaarden

14.400

14.400

Mevrouw ir. A.Y. Sanson

12.000

12.000

Mevrouw drs. A.M.E. de Vries

12.000

12.000

Totaal

93.400

96.000

Er zijn geen leningen, voorschotten of garanties door Woningstichting Rochdale aan bestuurders en
commissarissen verstrekt.

Wet openbaarheid topinkomens
Wegens het ontbreken van een wettelijke grondslag en een terugwerkende krachtbepaling in de Wet
normering bezoldiging topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector (WNT) heeft Rochdale over 2012 de keuze om al dan niet een WOPT toelichting in de jaarrekening op te nemen. Rochdale
heeft gekozen voor volledige transparantie en opname van de toelichting in de jaarrekening. Op grond
van de Wopt dienen de individuele inkomensgegevens te worden gerapporteerd van functionarissen
die meer verdienen dan het gemiddeld belastbaar jaarloon van ministers (Wopt-norm 2012: € 193.000).
De opgave is als volgt (in euro’s):
2012
		

Datum

Belast-

Pensioen-

Ontslag-

Voorzieningen

in dienst

baar

afdracht

vergoeding

betaalbaar

jaarloon			

op termijn

			

Totaal

Voorzitter RvB

15 mei 2010

161.000

56.000

0

12.000

229.000

Lid RvB

1 april 2008

144.000

52.000

0

15.000

211.000

Lid RvB

15 mei 2010

160.000

52.000

0

0

212.000

1 januari 1996

178.000

44.000

0

7.000

229.000

1 november 1989

10.000

1.000

261.000

0

272.000

Directeur
Directeur1
1 Uit
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Accountantskosten
De ten laste van het boekjaar gebrachte kosten van de externe accountant en de accountantsorganisatie
en het gehele netwerk waartoe deze accountantsorganisatie behoort, zijn als volgt voor de groep:
2012 (in duizenden euro’s)
		

Ernst & Young
Accountants LLP

Overig Ernst
& Young

Totaal

Onderzoek van de jaarrekening

658

0

658

Totaal

658

0

658

Ernst & Young
Accountants LLP

Overig Ernst
& Young

Totaal

546

0

546

60

0

60

606

0

606

2011 (in duizenden euro’s)
		
Onderzoek van de jaarrekening
Andere controleopdrachten
Totaal
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5.7 Enkelvoudige balans per 31 december 2012
(na resultaatbestemming)
Activa (in duizenden euro’s)

2012

2011

Vaste activa
Materiële vaste activa
Onroerende en roerende zaken ten dienst
van de exploitatie		

27.472		

38.489

Vastgoedbeleggingen
Sociaal vastgoed in exploitatie
gekwalificeerd als vastgoedbelegging
Commercieel vastgoed in exploitatie
Vastgoed in ontwikkeling bestemd
voor eigen exploitatie

3.589.535		

3.527.463

431.017		

325.779

54.278		

31.496

			4.074.830		3.884.738
Financiële vaste activa
50. Deelnemingen in groepsmaatschappijen
51. Vorderingen op groepsmaatschappijen

4.680		

3.851

0		

822

Andere deelnemingen

3.071		

174.676

Vorderingen op maatschappijen waarin wordt
deelgenomen

7.768		

45.040

Latente belastingvordering(en)

8.558		

11.745

Leningen u/g

3.123		

2.946

		 27.200		239.080
Som der vaste activa 		

4.129.502		

4.162.307

Vlottende activa
Voorraden		10.373		21.990
Onderhanden werk 		12.669		 7.306
Vorderingen
Huurdebiteuren
52. Vorderingen op groepsmaatschappijen

2.194		
20.918		

1.365
46.955

Vorderingen op maatschappijen waarin wordt
deelgenomen

1.945		

14.474

Overige vorderingen

7.364		

10.573

Overlopende activa

8.437		

3.807

			40.858		77.174
Liquide middelen 		

14.557		

11.756

Som der vlottende activa		

78.457		

118.226

Totaal activa		4.207.959		4.280.533
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Passiva (in duizenden euro’s)

2012

2011

53. Eigen vermogen
Overige reserves
Resultaat boekjaar

2.558.735		

2.656.052

-149.656		

-97.317

Groepsvermogen		2.409.079		2.558.735
Voorzieningen
Voorziening onrendabele investeringen
en herstructureringen
Voorziening reorganisatiekosten
54. Voorziening deelnemingen
Voorziening pensioenverplichtingen
Overige voorzieningen

10.572		

18.666

5.000		

0

5.893		

7.339

60		

101

13.117		

15.055

Totaal voorzieningen		34.642		41.161
Langlopende schulden
Schulden/leningen overheid
Schulden/leningen kredietinstellingen
Overige schulden

7.315		

22.225

1.640.744		

1.534.334

20.243		

13.609

					
Totaal langlopende schulden		

1.668.302		

1.570.168

Kortlopende schulden
Schulden aan kredietinstellingen

25.683		

27.791

Schulden aan leveranciers

13.587		

13.579

4.653		

0

55. Schulden aan groepsmaatschappijen
Schulden aan maatschappijen waarin wordt
deelgenomen
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overige schulden
Overlopende passiva

0		
2.426		

75
4.446

9.369		

14.018

40.218		

50.560

					
Totaal kortlopende schulden		

95.936		

110.469

Totaal passiva		4.207.959		4.280.533
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5.8 Enkelvoudige winst- en verliesrekening over 2012
(in duizenden euro’s)

2012

2011

Bedrijfsopbrengsten
Huuropbrengsten		
Opbrengsten servicecontracten		
Overheidsbijdragen		

229.043		
18.256		
2.910		

203.878
18.851
3.889

Resultaat verkoop vastgoedportefeuille		

19.469		

Geactiveerde productie voor eigen bedrijf		

1.625		

17.529
985

Overige bedrijfsopbrengsten 		

664		

6.196

Som der bedrijfsopbrengsten		

271.967		

251.328

Bedrijfslasten
Afschrijvingen materiële vaste activa

3.619		

3.919

Overige waardeveranderingen materiële
vaste activa

8.000		

5.000

Overige waardeveranderingen
vastgoedportefeuille
Erfpacht
56. Lonen en salarissen

12.466		

46.312

2.615		

3.094

19.943		

19.604

Sociale lasten

3.328		

2.260

Pensioenlasten

4.399		

3.324

50.848		

51.189

Onderhoudslasten

1.815		

2.251

Lasten servicecontracten

Leefbaarheid

18.275		

19.038

Overige bedrijfslasten

47.804		

50.220

Som der bedrijfslasten		
			

173.112		
98.855		

206.211
45.117

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen
vastgoedbeleggingen		-166.394		-103.501
Bedrijfsresultaat 		-67.539		-58.384
Waardeveranderingen van financiële
vaste activa en van vlottende effecten
Opbrengst van effecten en vorderingen
behorend tot de financiële vaste activa
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten

-1.792		

-668

160		

3.307

34		

360

-71.902		

-69.417

Saldo financiële baten en lasten		

-73.500		

-66.418

						
Resultaat voor belastingen		-141.039		-124.802
Belastingen		-3.185		-7.491
Resultaat na belastingen		

-144.224		

-132.293

57. Aandeel in resultaat van deelnemingen		 -5.432		34.976
						
Resultaat		-149.656		 -97.317
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5.9 Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening
Toelichting op de enkelvoudige balans
De toelichting op de enkelvoudige balans is beperkt tot die posten die afwijken van de corresponderende posten in de geconsolideerde balans.

50. Deelnemingen in groepsmaatschappijen
Het verloop van deze post is als volgt:
(in duizenden euro’s)
		

Boekwaarde

Aan-/

Resultaat

Waarde-

Boekwaarde

		

1-1-2012

verkopen

deelneming

wijzigingen

31-12-2012

-480

0

-1.353

0

-1.833

3.492

0

1.188

0

4.680

359

0

-1.935

0

-1.576

-2.807

0

-3.380

-7.900

-14.087

564

0

-5.480

-7.900

-12.816

Herrubricering negatieve
deelnemingen

3.287

0

6.309

7.900

17.496

		

3.851

0

829

0

4.680

Rochdale Projectontwikkeling B.V.
Rochdale Onderhoud B.V.
Rochdale Holding B.V.
Rochdale Exploitatie- en
Projectontwikkeling B.V.
Totaal

										
Rochdale staat formeel niet garant voor de deelnemingen met een negatieve netto vermogenswaarde
maar heeft deze negatieve waarde wel in een voorziening opgenomen aangezien zij ingeval de betreffende
deelneming niet aan haar verplichtingen kan voldoen zij deze verplichting naar verwachting zal overnemen.

51. Vorderingen op groepsmaatschappijen
Het verloop van deze post is als volgt (x € 1.000):
(in duizenden euro’s)
		

Boekwaarde
1-1-2012

Rochdale Holding B.V.

Nieuwe
Aflossingen
leningen		

Waardewijzigingen

Boekwaarde
31-12-2012

72

0

0

-72

0

Rochdale Exploitatie en Projectontwikkeling B.V.

750

0

0

-750

0

Totaal

822

0

0

-822

0

De lening aan Rochdale Exploitatie- en Projectontwikkeling B.V. is in 2006 verstrekt ter uitoefening
van haar taken. De aflossing dient plaats te vinden uiterlijk binnen een maand na afronding van het
project waarvoor als uiterste datum 31 december 2015 geldt. De rente is gelijk aan het 3-maands
Euribor, verhoogd met een opslag van 1,5 procentpunt. De vennootschap mag haar onroerende zaken
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zonder voorafgaande toestemming niet verkopen, ruilen of op andere wijze vervreemden, noch met
hypotheek of met enig ander zakelijk recht bezwaren.
Ter financiering van haar liquiditeitsbehoefte heeft is aan Rochdale Holding B.V. een lening van maximaal € 250.000 verstrekt. De rente bedraagt 4,9%. De overeenkomst wordt stilzwijgend telkens met
een jaar verlengd. Tot zekerheid zal de geldgeefster gedurende de looptijd van de lening gerechtigd
zijn de door haar verstrekte lening in haar geheel aan derden te cederen.

52. Vorderingen op groepsmaatschappijen
(in duizenden euro’s)
Rochdale Projectontwikkeling B.V.
Rochdale Onderhoud B.V.
Rochdale Holding B.V.
Rochdale Participaties B.V.
Rochdale Exploitatie- en Projectontwikkeling B.V.

2012

2011

2.685

4.020

0

5.792

12.200

18.429

6.033

1.267

0

17.447

20.918

46.955

		
De vorderingen zijn direct opeisbaar. Er zijn geen zekerheden gesteld.

53. Eigen vermogen
Het eigen vermogen is als volgt samengesteld:
(in duizenden euro’s)
Overige reserves
Resultaat boekjaar

2012

2011

2.558.735

2.656.052

-149.656

-97.317

2.409.079

2.558.735

2012

2011

Overige reserves
Het verloop van de overige reserves is als volgt:
(in duizenden euro’s)
Stand 1 januari volgens jaarrekening 2011 resp. 2010

746.132

731.129

Bij: cumulatief effect 1 januari 2012 resp. 2011 wegens stelselwijziging

1.812.603

1.924.923

Stand 1 januari op basis van nieuwe grondslagen

2.558.735

2.656.052

Resultaat 2011 volgens jaarrekening 2011 		

15.004

Aanpassing resultaat 2011 voor vergelijkingsdoeleinden		

-112.321

Aangepast resultaat 2011 op basis van nieuwe grondslagen		

-97.317

Resultaat 2012

-149.656

Resultaat van het jaar

-149.656

-97.317

2.409.079

2.558.735

Stand 31 december op basis van nieuwe grondslagen
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In de overige reserves is ultimo 2012 een bedrag ad € 2,3 miljard (2011: € 2,3 miljard) aan ongerealiseerde waardestijging begrepen bestaande uit:
(in duizenden euro’s)
Ongerealiseerde waardestijging sociaal vastgoed in exploitatie
Ongerealiseerde waardestijging commercieel vastgoed in exploitatie

2012

2011

2.116.454

2.174.414

175.486

119.971

2.291.940

2.294.385

De ongerealiseerde waardestijging sociaal vastgoed en commercieel vastgoed in exploitatie ultimo
2012 betreft het positief verschil tussen de boekwaarde op basis van de reële waarde (geschatte
marktwaarde) en de boekwaarde op basis van historische kosten, de laatste gefixeerd op de stand
per 1 januari 2012.
Bij vorenvermelde herwaarderingen is geen rekening gehouden met de invloed van belastingen op
vermogen en resultaat door een voorziening belastinglatentie ten laste van de ongerealiseerde waardestijgingen te vormen. Hiervoor wordt verwezen naar de toelichting op de belastingen.

54. Voorziening deelnemingen
Het verloop van deze post is als volgt:

(in duizenden euro’s)

Stand			Stand
1-1-2012
Dotatie Onttrekking
31-12-2012

Rochdale Projectontwikkeling B.V.

4.125

1.353

-5.478

0

Rochdale Exploitatie- en Projectontwikkeling B.V.

2.807

10.530

-9.497

3.840

Rochdale Holding B.V.
Buurtleven.nl B.V.
Ontwikkelingsmaatschappij De Zaanwerf II C.V.
Ontwikkelingscombinatie Pontsteiger V.O.F.

0

1.505

-1.505

0

22

0

-22

0

385

2.000

-2.385

0

0

2.053

0

2.053

7.339

17.441

-18.887

5.893

looptijd < 1 jaar			

0

looptijd > 5 jaar			

5.893

Waarvan:

In verband met de negatieve nettovermogenswaarde van bovengenoemde deelnemingen en het feit
dat Woningstichting Rochdale geheel instaat voor de schulden van de deelneming op grond van
een aansprakelijkheids-verklaring, is een voorziening gevormd ter grootte van de uit dien hoofde te
verwachten verplichtingen. De voorziening wordt gevormd nadat eerst de andere financiële belangen
in de deelnemingen zijn afgewaardeerd.
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55. Schulden aan groepsmaatschappijen
2012

2011

Rochdale Onderhoud B.V.

(in duizenden euro’s)

4.653

0

		

4.653

0

				

Niet in de balans opgenomen regelingen
403 verklaring
Rochdale is voornemens hoofdelijke aansprakelijkheid te dragen voor de uit aangegane rechtshande
lingen van Rochdale Projectontwikkeling B.V. en Rochdale Onderhoud B.V. voortvloeiende schulden in
de zin van artikel 2:403 lid1, sub f van het Burgerlijk Wetboek.

Toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening
De toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening is beperkt tot die posten die afwijken van
de corresponderende posten in de geconsolideerde winst- en verliesrekening.

56. Lonen en salarissen
(in duizenden euro’s)
Lonen en salarissen
Af: ontvangen ziekengeld/WAO
Doorbelaste salariskosten
Inhuur personeel

2012

2011

22.493

18.326

-203

-208

22.290

18.118

-6.022

-1.901

3.675

3.387

19.943

19.604

		
In de doorbelaste salariskosten zijn tevens de sociale lasten en pensioenlasten inbegrepen.
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57. Aandeel in resultaat van deelnemingen
(in duizenden euro’s)
Rochdale Projectontwikkeling B.V.
Rochdale Onderhoud B.V.

2012

2011

-1.353

-153

1.188

965

Rochdale Holding B.V.

-1.935

395

Rochdale Exploitatie- en Projectontwikkeling B.V.

-3.380

-2.478

-94

649

48

-46

7

0

0

34.602

115

0

Amstelforte Beheer B.V.
Buurtleven.nl
Django B.V.
Far West
V.o.f. Kolenkit
Prospect Zuidas B.V.-

-338

-61

Robora Zuidoost V.O.F.

-493

845

0

2

Rochdale Robora Beheer B.V.
Ontwikkelingsmaatschappij De Zaanwerf C.V.
Mutaties wegens verkopen/overname bezit/liquidatie

0

6

803

250

-5.432

34.976
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Ondertekening van de jaarrekening
Bestuur
De jaarrekening van Woningstichting Rochdale is vastgesteld door het bestuur op 31 mei 2013.

Raad van Bestuur
Drs. R. Grotendorst (voorzitter)
N.T.J. Overdevest RA
Mevrouw M.H.W. van Buren

Raad van commissarissen
De jaarrekening is goedgekeurd door de raad van commissarissen op 31 mei 2013.
De heer mr. R.W.M. Craemer (voorzitter)
De heer J.Kleijwegt
Mevrouw drs. F. Örgü,
De heer drs. L.J. Wijngaarden
Mevrouw ir. A.Y. Sanson
Mevrouw drs. A.M.E. de Vries
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5.10 Overige gegevens
Statutaire regeling betreffende de bestemming van het resultaat
In de statuten van Woningstichting Rochdale zijn geen bepalingen opgenomen aangaande de resultaatbestemming.

Bestemming van het resultaat 2012
Vooruitlopend op de goedkeuring van de jaarrekening door de Raad van Commissarissen wordt voorgesteld het resultaat over 2012 in mindering te brengen op de overige reserves. De resultaatbestemming
is, vooruitlopend op het te nemen besluit, in de jaarrekening verwerkt.

Gebeurtenissen na balansdatum
Het (voorgenomen) kabinetsbeleid met betrekking tot de verhuurdersheffing voor de periode na 2013
en het risico van de saneringssteun zijn gebeurtenissen na balansdatum die van wezenlijke invloed
zijn op de financiële positie van Rochdale. Deze gebeurtenissen zijn van dusdanig belang dat dit hier
nader wordt toegelicht.
Het kabinet heeft een fors bezuinigingspakket aangekondigd dat voor de corporatiesector desastreus
uitvalt. Via een verhuurdersheffing moeten de corporaties in de komende jaren een bedrag afdragen
dat oploopt van € 50 miljoen in 2013 tot € 1,7 miljard in 2017. Voor Rochdale komt dat neer op enkele
tonnen in 2013, € 18 miljoen in 2014, oplopend tot € 29 miljoen in 2017.
Naast de verhuurdersheffing moeten de corporaties ook bijdragen aan het saneren van collega corporaties die in de afgelopen periode in financiële problemen zijn geraakt. Voor Rochdale komt dat neer
op € 8 miljoen in 2013, naar inschatting aflopend tot € 2 miljoen in 2017.
Als gevolg van de verhuurders- en saneringsheffing wordt de bedrijfsvoering sterk negatief belast,
terwijl de meeropbrengsten uit de gecreëerde ruimte voor extra huurverhogingen hiermee in het
geheel geen gelijke tred houden en bovendien onzeker zijn. Om de bedrijfsvoering in evenwicht te
krijgen zijn voor Rochdale ingrijpende aanpassingen van de bedrijfsvoering noodzakelijk.
Rochdale heeft een meerjarenbegroting over 2013-2017 bij haar toezichthouder Centraal Fonds voor de
Volkshuisvesting en het borgingsinstituut Waarborgfonds voor de Sociale Woningbouw ingediend die het
vooruitzicht biedt dat Rochdale binnen redelijke termijn de doelstellingen voor solvabiliteit en liquiditeit
realiseert. Om dit te bereiken hebben we de volgende maatregelen in de meerjarenbegroting ingerekend:
- maximale huurverhogingen volgens de nieuwe regels
- het op peil houden van de verkopen
- een lichte bezuiniging op onderhoud
- het verder terugbrengen van de investeringen in projecten (met name nieuwbouw, maar ook
renovatie)
- een daling van de personeelskosten met ca 15%.
De voorgenomen maatregelen zijn deels al in uitvoering of anders in voorbereiding en zijn voldoende
om binnen een redelijke termijn van circa 2 jaar, de effecten van het kabinetsbeleid op te vangen. Op
grond hiervan is het bestuur van oordeel dat de continuïteit van Rochdale gewaarborgd is.
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Bijlage
Projecten uitvoeringsovereenkomst Rochdale wijkaanpak
Amsterdam 2012
Buurt

Naam project

Nieuw-West
Buurt 4

Schoonmaak trappenhuizen

Buurt 5

Tuinenproject "De Kok en de Kweker" (Buurt 5: Lodewijk van Deysselstraat)

Buurt 5

Schoonmaak trappenhuizen

heel Nieuw-West

JINC: bliksemstages en sollicitatietrainingen scholieren

heel Nieuw-West

Academie van de stad

heel Nieuw-West

Woningen ten behoeve van het project van Stichting Vooruit

heel Nieuw-West

Wijkbeheerders Nieuw-West

heel Nieuw-West

leefbaarheidsambassadeurs

Lelylaan

Huize patrimonium: aanpak leefbaarheid en sociale cohesie

Kolenkitbuurt

Pyggelmeewoningen, kunstenaars

Kolenkitbuurt

leeuw van vlaanderen: camera's

Kolenkitbuurt

goederenacties portieken, lik op stuk beleid

Kolenkitbuurt

Scala: camera's

Osdorp

Renovatie Osdorperhof en realisatie woongroepen

Osdorp Midden

Extra maatregelen aanpak leefbaarheid complex Leeghwater

Osdorp Midden

Extra maatregelen aanpak leefbaarheid complex Tussenmeer (o.a. camera's)

Osdorp Midden

Jongerenhuisvesting Sloopblok Nierkerkestraat

Osdorp Midden

leefbaarheidsmaatregelen Nieuw Zeeland, o.a. cameratoezicht

Osdorp Midden

Osdorperhof, bewonerscommunicatie

Overtoomse Veld

Beheer- en veiligheidsmaatregelen complexen De Voerman (inbraakpreventie)

Overtoomse Veld

Renovatie complex de Voerman

Slotermeer

Aanpak schotelproblematiek

Slotermeer

schoonmaak trappenhuizen en portieken

Slotermeer

aanpak tuinen

Noord
De Banne

Proceskosten stedelijke vernieuwing projectontwikkeling, algemene proceskosten

De Banne

Schoonsparen

De Banne

Leefbaarheidsambassadeurs

De Banne

Uitvoering bewonersinitiatieven

De Banne

Bewonersgesprekken

De Banne

Ondersteuning bewoners met stichting Present

De Banne

Wijkbeheerders ( 2 fte's )

Nieuwendam

Bewaking sloopblokken 4e kwartaal 2012 Breehorn fase 1

Nieuwendam

Schoonsparen en schoonmaakacties

Nieuwendam

Inbraakpreventieproject

Nieuwendam

Uitvoering bewonersinitiatieven en bewonersgesprekken
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Noord vervolg
Nieuwendam

Interimbeheer Breehorngebied

Nieuwendam

Proceskosten stedelijke vernieuwing projectontwikkeling, algemene proceskosten

Nieuwendam

Cameratoezicht Hilversumflat

Nieuwendam

Herstructurering Amstelmeerschool

Nieuwendam

Wijkbeheerder

Nieuwendam

Cameratoezicht Hilversumflat

Vogelbuurt/IJplein

Uitvoering bewonersiniatieven en leefbaarheidacties

Vogelbuurt/IJplein

Ondersteuning bewoners met Stichting Present

Vogelbuurt/IJplein

Proceskosten wijkaanpak coalitie

Vogelbuurt/IJplein

Wijkbeheerder ( 8upw)

Oost
Transvaal

extra inzet op schoon, heel en veilig

Transvaal

extra aanpak drugsoverlast en aanpak horecaoverlast

Transvaal

ondersteunen rehabilitatie Joubertplein, een Cruijff court

Transvaal

Inzet op verbeteren buurteconomie

West binnen de ring
Bos en Lommer

Ontwikkeling Elsevier gebouw

De Baarsjes

inzet wijkbeheer tbv de wijkaanpak

De Baarsjes

Mercatorbuurt: invulling gekraakte BOG panden

De Baarsjes

leefbaarheidsambassadeurs

Zuidoost
EGK-Buurt

Extra schoonmaak hoogbouwcomplexen door schoonmaakbedrijf

EGK-Buurt
		

Extra schoonmaakwerkzaamheden in en rondom flatgebouwen door Streetcornerwork,
afdeling WorkForce

EGK-Buurt

Surveillance door een beveiligingsbedrijf

EGK-Buurt

Ontmoetingsruimten in de buurt

EGK-Buurt

Camerabewaking hoogbouw

EGK-Buurt

Project flatcoaches/leefbaarheidsambassadeurs

EGK-Buurt

Wijkbeheer Kortvoort

EGK-buurt

Binnentuinen Kortvoort

EGK-Buurt

Kansrijk Zuidoost (Project armoedebestrijding)

EGK-Buurt

Interim beheer Kleiburg

EGK-Buurt

Duivenoverlast

EGK-Buurt

Renovatie kopje Gravestein

EGK-Buurt

Koornhorst actieplan beheer en leefbaarheid

171

Bijlage jaarverslag 2012

Projecten uitvoeringsovereenkomst Rochdale wijkaanpak Zaanstad
Poelenburg 2012
Wijk

Activiteit/project

Poelenburg

Huisbezoeken voorbereiding renovatie Suringaflat

Poelenburg

Voorbereiding renovatie Suringaflat

Poelenburg

Ruil Poelenburg

Poelenburg

Interimbeheer; riolering en schoonmaakactie

Poelenburg

Interimbeheer (schoon/heel/veilig)

Poelenburg

Toegangsdeuren div. complexen vervangen/afsluiten

Poelenburg

Cameratoezicht

Poelenburg

Inhuur extra beveiliging

Poelenburg

Bewonersgesprekken n.a.v. visitatiecommissie

Poelenburg

Schuldsanering/achter de voordeur incassoaanpak

Poelenburg

Programmamanager; langjarige verplichting

Poelenburg

Wijkbeheerder Sociaal Beheer

Poelenburg

Buurtbemiddeling

Poelenburg

Informatiecentrum: exploitatie

Poelenburg

Apparaatskosten

Poelenburg

Communicatie

Poelenburg

Bewonerscommissie + ruimte

Poelenburg

Ondersteuning en initiatieven bewonersparticipatie

Poelenburg

Oprichten wijkcommissie

Poelenburg

Reservering MFA
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