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Kerngegevens
Eenheden in bezit (in aantallen)

2014

2013

2012

Sociale huurwoningen

35.735

36.006

39.860

Vrije sectorhuurwoningen*

2.474*

2.471

1.653

818

817

902

Bedrijfsruimten
Parkeren en overig
Totaal

2.015

2.182

2.391

41.042

41.476

44.806

* Definitiewijziging in 2014. Betreft de woningen met een geliberaliseerd contract. Voorgaande jaren betreft alle woningen met een huurprijs boven de liberalisatiegrens.
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Verhuur

2014

2013

2012

Mutatiegraad woningen op jaarbasis

7,9%

7,6%

7,9%

Aantal nieuwe verhuringen sociale huur

2.393

2.718

2.839

609

468

424

€ 501

€ 470

€ 444

70%

71%

69%

Huurachterstand zittende huurders (x 1.000)*

€ 4.553

€ 4.172

€ 3.450

Huurderving (x 1.000)*

€ 4.186

€ 6.638

€ 3.150

2014

2013

2012

6,9

6,8

7,1

2014

2013

2012

364

45

115

29

350

121

2.599

2.021

2.309

2014

2013

2012

358

192

280

Aantal nieuwe verhuringen vrije sectorhuur
Gemiddelde nettohuurprijs woningbezit *
Percentage van de maximale huurprijs woningbezit*

Dienstverlening
Cijfer KWH-label
Onderhoud en verbetering
Aantal opgeleverde gerenoveerde woningen
Aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen
Aantal stappen in energielabels
Verkopen
Aantal verkochte huurwoningen
Leefbaarheid (x 1.000)
Uitgaven aan leefbaarheid (in duizenden euro’s)
Aantal woningontruimingen
Organisatie (aantallen)

2014

2013

2012

€ 3.062

€ 1.876

€ 1.815

194

179

183

2014

2013

2012

398,9

423,0

486,0

52,9

26,7

45,8

Totaal fte’s

451,8

449,7

531,8

Ziekteverzuim

6,0%

7,4%

7,0%

Reguliere fte’s
Inleen

* Exclusief DUWO-bezit

Balans en resultaten (x € 1.000)

31-12-2014

31-12-2013

31-12-2012

3.999.440

4.062.443

4.127.996

91.069

79.348

76.571

Totaal

4.090.509

4.141.791

4.204.567

Eigen vermogen

2.494.708

2.465.592

2.409.079

19.422

28.666

31.081

1.525.644

1.591.367

1.668.302

50.735

56.166

96.105

4.090.509

4.141.791

4.204.567

268.258

263.933

266.717

-162.854

-154.220

-165.632

Saldo

105.404

109.713

101.085

Financiele baten en lasten

-61.793

-67.370

-73.349

43.611

42.343

27.736

9.176

-6.912

-4.016

Balans
Vaste activa
Vlottende activa

Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden
Totaal
Resultaten
Bedrijfsopbrengsten zonder verkoop
Bedrijfslasten

Operationeel saldo na rente
Waardeveranderingen
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedbeleggingen

-38.613

-16.308

-166.524

Resultaat voor belastingen

14.174

19.123

-142.804

Belastingen

15.158

36.750

-5.166

-216

640

-1.686

29.116

56.513

-149.656

31-12-2014

31-12-2013

31-12-2012

62,36%

59,53%

57,30%

Rendement op eigen vermogen

1,14%

2,29%

-6,21%

Gemiddelde rentelast leningen o/g

4,05%

4,09%

4,32%

Loan to value

38,1%

39,5%

40,4%

1,43

1,71

1,64

Eigen vermogen per gewogen verhuureenheid in exploitatie (in €)

63.269

62.058

56.165

Langlopende schuld per gewogen verhuureenheid in exploitatie (in €)

38.226

39.589

38.422

Aandeel in resultaat deelnemingen
Totaalresultaat
Diverse kengetallen
Solvabiliteit op basis van marktwaarde

Interest coverage ratio
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1 Verslag van de Raad van Bestuur
De afgelopen jaren hebben in het teken van bezuinigingen gestaan, om onze positie weer op
orde te brengen. We hebben daarvoor projecten geschrapt en diverse reorganisaties door
gevoerd. Dat waren pijnlijke jaren, voor onze huurders en voor onze medewerkers. Maar
inmiddels zijn de resultaten van deze strategie goed zichtbaar geworden. De organisatie en onze
werkprocessen zijn op orde en ook onze financiële positie verbetert sneller dan verwacht. Dat
geeft ons voor 2015 en daarna ruimte om de huurverhoging waar nodig te matigen, maar ook om
te investeren, vooral in de renovatie van bestaand bezit.
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1.1

Belangrijke stappen

In 2014 hebben wij opnieuw belangrijke
stappen gezet om van Rochdale weer
een gezonde corporatie te maken die zich
helemaal richt op haar kerntaak: mensen met
een laag inkomen goed huisvesten, waarbij
goede dienstverlening en goede kwaliteit van
woningen en wijken centraal staan.
De Parlementaire enquête Woningcorporaties
heeft de aandacht weer op ons verleden
gevestigd. Het is goed dat de enquête is
gehouden, want het werd tijd om schoon schip
te maken en af te rekenen met het verleden. De
enquête liet opnieuw zien dat degenen die niet
direct met ons werken de naam van Rochdale
(en breder: van de gehele sector) nog te vaak
verbinden met fraude en zakkenvullerij.
Onze reputatie herstellen kost zeker tijd, maar
wij doen er alles aan om de buitenwereld te
laten zien wat we al in gang hebben gezet en
wat we nog gaan doen. Ook daarom juichen wij
het toe dat de strafzaak tegen de voormalige
bestuursvoorzitter na de zomer van 2015
eindelijk begint. Dat is dan de laatste stap in
onze afrekening met het verleden.

1.2

Ontwikkelingen in de sector

Parlementaire enquête Woningcorporaties
Op 30 oktober 2014 presenteerde de Parlemen
taire enquêtecommissie Woningcorporaties
haar eindrapport Ver van huis. De commissie
heeft onderzocht wat de verklaringen zijn voor
het ontstaan van de incidenten in de corporatie

sector, en welke structurele tekortkomingen
in de huidige opzet en werking van het stelsel
daarvoor verantwoordelijk zijn. De commissie
heeft brede waardering gekregen voor haar
werkzaamheden. De meeste aanbevelingen
kunnen dan ook op grote steun rekenen,
zeker ook van ons. Een groot deel van de
aanbevelingen is inmiddels opgenomen in de
herziene Woningwet.
In de eerste, algemene aanbeveling
zegt de commissie dat de cultuur bij de
woningcorporaties moet veranderen. Juist
op dat punt hebben wij door onze specifieke
geschiedenis een voorsprong. Met een nieuwe
Raad van Commissarissen (RvC) en Raad
van Bestuur (RvB) konden wij onze koers al in
2010 radicaal verleggen. Dat begint met goede
governance, een open instelling en de volle
aandacht voor de kerntaak van corporaties.
Waar dat kon, hebben we afscheid genomen
van commerciële projecten en activiteiten
die wij niet bij een corporatie vinden passen.
Doordat er steeds minder oude projecten en
samenwerkingsvormen zijn waaraan we nog
verplichtingen hebben, krijgen we meer ruimte
om onze nieuwe koers in te vullen.
Herziene Woningwet
Na twaalf jaar van aankondigingen en halve
en hele aanzetten, werd in 2014 eindelijk een
herziene Woningwet aan de Tweede en Eerste
Kamer voorgelegd. De wet werd in beide
kamers met unanieme stemmen aangenomen.

De wet heeft voor ons geen ingrijpende
gevolgen, omdat wij al eerder onze koers in
dezelfde richting als de wet verlegden. De
belangrijkste wijzigingen in de wet, bijvoorbeeld
rond het werkgebied van de corporaties,
passend toewijzen, de governance en het
interne toezicht zijn in lijn met de veranderingen
die wij al hebben ingezet. Onder de nieuwe
wet kunnen we actief blijven in ons huidige
woningmarktgebied.
Ook de veranderde rol van de gemeente en
de huurders past in onze werkwijze van de
laatste jaren, al zijn er wel accentverschillen.
Wij geven daaraan al inhoud door onze
Bewonersraad en de gemeenten te informeren
over onze financiële positie, en daarmee over
onze investeringscapaciteit. Daarnaast werken
wij aan initiatieven die het zelfbeheer door
huurders stimuleren. Wij steken veel energie in
samenwerking met de gemeenten waarin wij
actief zijn en met alle gemeenten hebben wij
samenwerkings- en prestatieafspraken gemaakt.
We gaan daarom graag op deze voet verder.
Een verbetering ten opzichte van het
oorspronkelijke voorstel vinden wij de instelling
van één autoriteit woningcorporaties, die
losstaat van het ministerie. Deze autoriteit
wordt verantwoordelijk voor het financieel
toezicht op de corporaties, en voor het toezicht
op rechtmatigheid, governance en integriteit.
Belangrijk punt van kritiek is de manier waarop
in de wet de scheiding tussen maatschappelijke
(DAEB) en commerciële activiteiten (nietDAEB) vorm wordt gegeven. Wij vinden die
vorm nodeloos omslachtig en bewerkelijk,
waardoor wij veel extra kosten moeten maken.
Dat geld hadden we liever besteed aan betere
dienstverlening aan huurders.

Wij steken veel energie
in samenwerking met
de gemeenten waarin
wij actief zijn.

Andere belangrijke voornemens zijn:
• een nieuw puntenstelsel (WWS) voor de
sociale huur met meer invloed van de
marktwaarde;
• het toepassen van de huursombenadering
in plaats van de inkomensafhankelijke
huurverhoging;
• tijdelijk (vijf jaar) de doelgroep sociale
huur uitbreiden naar huishoudens met een
inkomen tot € 38.000;
• tijdelijk (drie jaar) de liberalisatiegrens op
€ 710 bevriezen;
• mogelijkheden voor flexibele contracten in
de sociale huur introduceren.
Benchmark
In 2014 heeft Aedes de benchmark naar het
bedrijfsmatig presteren en de dienstverlening
van corporaties gehouden. Daarin geven de
corporaties inzicht in hun presteren. Wij zijn
hier voorstander van. Het is goed om ook langs
deze weg aan de buitenwereld te laten zien dat
er een nieuwe wind door de sector waait. Wij
zien de benchmark als een stimulans om onze
bedrijfsvoering nog efficiënter te maken en
onze dienstverlening nog verder te verbeteren.
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Betaalbaarheid
Uit het advies over betaalbaarheid dat
Aedes heeft vastgesteld blijkt dat corporaties
rond dit thema op één lijn zitten. De kern
van dit advies is dat de betaalbaarheid een
gezamenlijke verantwoordelijkheid is van
overheid, woningcorporaties en huurders. Wij
hebben dit advies handen en voeten gegeven
via een betaalbaarheidsmaatregel. Met de
uitvoering van deze maatregel ontzien wij de
huishoudens die het meest in de knel komen.
Wij zetten de maatregel in bij toewijzing. Wij
proberen er wel allereerst voor te zorgen dat
het inkomen bij de huurstelling van de woning
past. Maar betaalbaarheid kent meer facetten.
In samenspraak met gemeenten hebben wij
besloten de huurverhoging voor huishoudens
met een bijstandsuitkering te matigen of soms
zelfs achterwege te laten. En ook door de
kostprijs van onze woningen zo laag mogelijk
te houden, dragen wij bij aan de betaalbaarheid
ervan. Wij houden de kostprijs bijvoorbeeld laag
door niet te slopen en door minder ingrijpend te
renoveren.
De huurachterstand over 2014 was hoog
(1,7%), net als in 2013. Veel huurders hebben
moeite om de touwtjes aan elkaar te knopen.
Huurverhogingen zonder toename van de
inkomens kunnen op termijn niet alleen met
betaalbaarheidsmaatregelen van onze kant
worden opgevangen. Ook zijn er grenzen
aan het opvoeren van de efficiency van de
organisatie en willen wij niet bezuinigen op
onderhoud. Zoals gezegd vinden wij betaal
baarheid ook een verantwoordelijkheid van de
overheid. Als wij zorgen voor zo veel mogelijk
passende toewijzing, dan vinden wij dat de
overheid de huurtoeslag intact moet houden.

1.3

Onze keuzes

Eind 2011 hebben we ons koersdocument
vastgesteld. Onze vier belangrijkste speer

punten zijn sindsdien hetzelfde gebleven. We
richten ons op het verbeteren van:
• onze dienstverlening;
• de kwaliteit van woningen en wijken;
• ons bedrijfsresultaat;
• de professionaliteit van onze organisatie.
Als gevolg van de verhuurderheffing moesten
we in 2013 fors ingrijpen om de kosten van de
organisatie te beperken. Wij willen en kunnen
de lastenverzwaring niet compleet afwentelen
op onze huurders. Daarom hebben we de
formatie verkleind en de inrichting van de
organisatie en onze werkwijze aangepast. De
kosten van de organisatie liggen nu structureel
lager. Met minder mensen komt het erop aan
efficiënter te werken om toch stappen vooruit
te zetten en onze speerpunten te realiseren.
We hebben daarom in 2014 veel van de
medewerkers gevraagd. Ook letterlijk, want we
hebben de medewerkers sterk aangesproken
op een andere werkcultuur. We hanteren hierbij

We hebben een portaal
voor online dienstverlening
voorbereid. De individuele
huurder kan zich straks via
dit portaal aanmelden.

drie uitgangspunten: samenwerken, zakelijk
zijn en verantwoordelijkheden laag beleggen.
Onze organisatie is nog volop in verandering.
Toch hebben we op alle speerpunten die we
zelf kunnen beïnvloeden vooruitgang geboekt.
Daarbij weegt ook mee dat de markt zich in
2014 gunstig heeft ontwikkeld.

1.4

Resultaten

Betere dienstverlening
De afbouw van de vaste formatie is overeen
komstig de uitgangspunten van de reorganisatie
van 2013 gerealiseerd. Maar om de dienst
verlening aan onze huurders op peil te houden
en om de verandering in onze manier van
werken in goede banen te leiden, hebben we in
2014 een relatief groot beroep moeten doen op
inleners.
Wij hebben die veranderingen voor elkaar
gekregen door de belangrijkste werkprocessen
door te lichten en te verbeteren, waarbij de
betrokken medewerkers zelf aan het stuur
zaten. Daarvoor gebruikten we onder andere
de zogeheten ‘Kgotla-methode’ en de filosofie
van lean werken. Verder hebben we op
kleine schaal initiatieven van medewerkers
ondersteund.
Daarnaast hebben wij de wijkteams versterkt.
In wijkteams organiseren medewerkers van
verschillende afdelingen (verhuur, onderhoud
en sociaal beheer) wijkgericht het beheer van

onze woningen. De teams hebben nu een
eigen budget, dat zij naar eigen inzicht kunnen
inzetten voor goed beheer.
We hebben een portaal voor online
dienstverlening voorbereid. De individuele
huurder kan zich straks via dit portaal
aanmelden. Verder kan hij gegevens opvragen
en inzien. Daarnaast kunnen huurders in
het portaal berichten plaatsen die wij dan
kunnen afhandelen. Ook kunnen zij daarin
reparatieverzoeken indienen of de huur
opzeggen. Wij introduceren het portaal in de
tweede helft van 2015.
Kwaliteit woningen en wijken
De kwaliteit van woningen en wijken op peil
houden is een van onze kerntaken.
Wijken
De laatste jaren verbeteren we op een andere
manier de leefbaarheid in de zogenoemde
aandachtswijken. In onze sociale aanpak
leggen we het accent veel meer op het
wonen en sluiten we aan bij initiatieven van
bewoners, in plaats van dat wij steeds zelf het
voortouw nemen. Bij de reorganisatie hebben
wij de groep van complex- en wijkbeheerders
(27 fte) bewust buiten de bezuinigingen
gelaten, om onze inzet in de wijken op peil
te kunnen houden. Ook initiatieven van
anderen (stakeholders, bewoners) stimuleren,
ondersteunen en faciliteren wij. Bij initiatieven
van bewoners durven wij los te laten en de
verantwoordelijkheid bij de bewoners neer te
leggen.
Wij zien het verbeteren van de leefbaarheid in
onze wijken wel degelijk als taak van Rochdale.
De nadruk leggen we op schoon, heel en veilig
en op zelfbeheer, gerelateerd aan wonen.
De focus ligt voor ons op de wijken die extra
aandacht nodig hebben. Dat zijn de wijken
buiten de Amsterdamse Ring.
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Wij maakten al vroeg de
keus om de nagestreefde
verscheidenheid van bezit
in de aandachtswijken
niet zelf te realiseren,
maar met andere partners
te bereiken. Dat lukte ook
dit jaar weer goed.
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Bij de fysieke aanpak is de aandacht
verschoven van sloop en nieuwbouw
naar verbetering. De belangrijkste wijken
waar wij ons op richten zijn: De Banne,
Waterlandpleinbuurt, Nieuw-West, Jeruzalem
en de Bijlmer in Amsterdam en Poelenburg
in Zaanstad. In verschillende buurten zijn wij
in gesprek met huurders en de gemeente
of het stadsdeel over een wijziging in de
aanpak, waarbij onze keuze om van sloopnieuwbouw over te stappen naar renovatie of
instandhouding aan de orde is. In 2015 ronden
we die gesprekken af.
In de meeste wijken gaat het nu om renovatie:
het complex De Voerman in Nieuw-West en
De Boelelaan fase 1 hebben we nagenoeg
opgeleverd. Met de renovaties van de
Osdorperhof en de Amstelveenseweg
(monument) zijn we inmiddels begonnen.
We kiezen er hierbij voor om waar mogelijk
de ingrepen in de woning zelf te beperken,
zodat de bewoners niet hoeven te verhuizen
naar een wisselwoning. Verbetering van de
energieprestatie maakt vast onderdeel uit van
het renovatiepakket.
Wij maakten al vroeg de keus om de
nagestreefde verscheidenheid van bezit in
de aandachtswijken niet zelf te realiseren,
maar dit met andere partners te bereiken. Dat

lukte ook dit jaar weer goed: in de Bijlmer,
waar Kondor Wessels c.s. de flat Kleiburg
als klusflat succesvol in de markt zette; in de
Waterlandpleinbuurt in Noord, waar wij 80
laagbouwwoningen voor Syntrus Achmea
ontwikkelen.
Voor nieuwbouw hebben we vooralsnog
weinig middelen beschikbaar. Maar door
samenwerking met andere partijen lukt het
toch om bij te dragen aan de vernieuwing van
buurten. Ook in de sociale huur lukte het om
door samenwerking met andere partijen toch bij
te dragen aan de vernieuwing van buurten. Een
goed voorbeeld hiervan is de wijk Jeruzalem
waar wij voor Habion 84 nieuwe sociale
huurwoningen voor ouderen bouwen. In 2014
zijn we ook begonnen met het transformeren
van het kantoorgebouw Elsevier (10.000m2)

in ongeveer 250 studentenwoningen. DUWO,
studentenhuisvester en een van onze samen
werkingspartners, neemt deze woningen af.
De transformatie zal sterk bijdragen aan de
levendigheid van het buurtje in West dat tegen
de ring aan ligt en nu nog wordt gedomineerd
door bedrijfsgebouwen en scholen.
Woningen
Eind 2013 hebben wij de conditie van het
casco van onze complexen voor het eerst
eenduidig gemeten volgens de zogenoemde
NEN-norm. De komende jaren perfectioneren
we die conditiemeting nog, maar ze biedt
ons nu al goed inzicht in de staat van onder
houd van ons bezit. Op een schaal van 1
(nieuwbouwkwaliteit) tot en met 6 (diverse
ernstige gebreken) scoort twee derde van
ons bestaand bezit een 3 en een derde een

4. De staat van onderhoud is hiermee op een
aanvaardbaar niveau, maar het zal nog de
nodige inspanning vragen om dat niveau ook te
behouden.
De conditiemeting is de basis voor onze
onderhoudsraming. Deze onderhoudsraming
vormt samen met de uitgangspunten van het
strategisch voorraadbeleid de basis voor onze
meerjarenonderhoudsbegroting.
13

Financiële postitie en resultaat
We zien in 2014 dat onze positie langzaam
verbetert.
Operationeel resultaat
Door de reorganisatie en personele krimp,
lagere rentelasten en huurverhoging is
het gelukt het operationeel resultaat over
2014 niet te laten dalen. Het operationeel
resultaat over 2014 bedraagt € 43 mln. Dit is
ongeveer gelijk aan 2013, ondanks de hogere
verhuurderheffing van € 20 mln. in 2014.
Jaarresultaat
Het jaarresultaat 2014 is positief € 29 mln.
ten opzichte van € 57 mln. in 2013. Dit
betekent een afname van € 28 mln. Een
belangrijke oorzaak van deze afname is
de hogere negatieve mutatie in de waarde
van het vastgoed van € 7 mln. Een tweede
negatief effect van € 22 mln. veroorzaakt het
belastingeffect.

Wethouder Lieke Thesingh, bestuurder van Habion Peter
Boerenfijn, wethouder van stadsdeel Oost Thijs Reuten en
manager vastgoed van Rochdale Birgitte de Maar tonen de
Artist Impressions van Blok M in de wijk Jeruzalem.

Waardeontwikkeling
In 2014 is de verwerking van de erfpacht in
de marktwaarde aangepast. Dit is gedaan
in onderlinge afstemming met de gemeente
Amsterdam, de taxateurs, accountants en de
andere corporaties. Deze verwerking heeft een
(eenmalig) negatief effect van € 127 mln. op de
waardeontwikkeling in 2014.

Investeringen in bezit
De omvang van de investeringen in ons bezit
bedroeg in 2014 € 32 mln. Dit bedrag is gelijk
aan de investeringen in 2013. We verwachten
in de komende jaren de investeringen in
het zelf geëxploiteerde vastgoed te kunnen
verhogen naar gemiddeld € 60 mln. per jaar.
Dit is exclusief investeringen in bezit dat wordt
verkocht.
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Verbetering positie
Het positieve jaarresultaat en het strakke
investerings- en financieringsbeleid, gericht op
het terugbrengen van de schuldpositie, leiden
tot een lichte verbetering van de solvabiliteit
eind 2014. De solvabiliteitsratio’s liggen zowel
boven de interne gestelde doelen als ook
boven de gestelde normen door WSW en CFV.
Op basis van marktwaarde is de solvabiliteit
met 2% gestegen tot 62%. Belangrijker is het
positieve effect op de liquiditeitsratio’s. Door
het beleid en de gerealiseerde resultaten
voldoet Rochdale ook hier aan de (minimum-)
criteria van het WSW en CFV. Heel langzaam
verbetert onze positie zodanig dat er ruimte
beschikbaar komt voor intensivering van het
beleid, bijvoorbeeld ten aanzien het huurbeleid,
kwaliteit van het bezit of investeringen.
In haar toezichtbrief 2014 ziet het CFV op
basis van de informatie en gesprekken geen
aanleiding tot het doen van interventies.

Ook de monitoring van Rochdale is in
2014 komen te vervallen. Op basis van de
Prospectieve informatie 2014-2018 heeft het
WSW in 2014 aangegeven dat Rochdale
onveranderd kredietwaardig is. Medio 2014
heeft het WSW ook het borgingsplafond voor
2014 en 2015 vastgesteld.
Op basis daarvan heeft Rochdale zekerheid
dat zij haar voorgenomen activiteiten ook
gefinancierd krijgt.
Organisatie en medewerkers
Eind 2014 was de formatie net onder 400 fte
gedaald, precies conform onze doelstelling. Wel
moesten we nog meer dan gemiddeld inleners
inzetten, omdat er in de loop van het jaar nog
wel ruimte moest zijn om met de overgebleven
vaste medewerkers het werk geleidelijk aan
anders en beter te organiseren. Een deel van
de inleners verlaat de organisatie in de loop van
2015.
Doordat onze financiële positie zich sneller
dan verwacht gunstig ontwikkelt en omdat
we meer hebben verkocht, kregen we meer
ruimte om projecten uit te voeren. Zodoende
konden wij vier projectmedewerkers die we bij
de reorganisatie van 2013 boventallig moesten
verklaren toch in dienst houden.
Alle leidinggevenden hebben meegedaan
met een ontwikkeltraject dat speciaal op onze
organisatie toegesneden is. Het traject heeft
als doel dat leidinggevenden zo leiding kunnen
geven als past bij de uitgangspunten voor onze
werkwijze: samenwerken, zakelijk zijn en laag
belegde verantwoordelijkheden.
We werken al langer aan het terugdringen
van het ziekteverzuim en streven naar een
verzuimcijfer van gemiddeld minder dan 5%.
Inmiddels hebben wij het verzuim teruggebracht
naar 6,0% (in 2013 nog 7,4%). Verder hebben

we een medewerkersonderzoek gehouden. De
resultaten hiervan waren helaas minder goed
dan van een vergelijkbaar onderzoek in 2012.
Dat komt waarschijnlijk door de reorganisatie;
de doorgevoerde veranderingen in de cultuur
van werken, en bijvoorbeeld de ingrepen in de
arbeidsvoorwaarden. Zo hebben we de einde
jaarsuitkering afgeschaft. De naweeën van
dereorganisatie zijn zeker nog voelbaar in de
organisatie.
Wel geeft de grootste groep medewerkers
aan plezier in het werk te hebben. We blijven
erop gericht de werkcultuur te veranderen en
de eigen inbreng van medewerkers zo veel
mogelijk te stimuleren. Zo koppelen we plezier
in het werk aan meer betrokkenheid bij het werk
en de organisatie. Met de uitkomsten van het
onderzoek kunnen we hieraan gericht werken.
Toekomstverwachtingen
Hoewel wij nog niet alle effecten van de
nieuwe wet- en regelgeving precies op waarde
kunnen schatten, verwachten wij de komende
jaren een verdere verbetering van onze
volkshuisvestelijke prestaties.
Dat wordt mogelijk door een geleidelijke verbetering van onze financiële positie en verdere
versterking van onze organisatie.
Die extra inzet is in 2015 al terug te zien in een
aantal extra maatregelen om de betaalbaarheid
te verbeteren. Daarnaast zal de komende
jaren meer geld worden uitgetrokken voor
renovaties, waarbij in alle gevallen ook de
energieprestatie van de woningen zal worden
verbeterd.
Onze volkshuisvestelijke prestaties kunnen
ook worden verbeterd door gebruik te maken
van de mogelijkheden die er zijn (en komen)
om onze woningen veel effectiever in te zetten
voor de huurders en woningzoekenden.
Voor starters zien wij bijvoorbeeld mogelijk

heden in woningdelen, zowel in de sociale als
in de vrije sector. De toepassing van tijdelijke
huurcontracten is een belangrijk middel om
degenen die ons maar kort nodig hebben toch
snel onderdak te kunnen brengen. Voor alle
woningzoekenden willen we gebruik maken
van passend toewijzen, zowel naar prijs als
naar grootte van de woning. We willen de
betaalbaarheid van nieuwe en gerenoveerde
woningen op peil houden door kleiner en soms
eenvoudiger uitgeruste woningen te realiseren.
De komende jaren zullen wij met onze huurders
en met de betrokken gemeenten bespreken
hoe wij deze punten daadwerkelijk tot uitvoering
kunnen brengen.
Verklaring van de Raad van Bestuur
De RvB verklaart dat Woningstichting Rochdale
haar middelen in 2014 uitsluitend heeft besteed
in het belang van de volkshuisvesting.
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2 Samenwerking
Rochdale werkt landelijk, regionaal en lokaal met verschillende partijen samen. Met andere
corporaties, maar ook met huurders en andere stakeholders. We stemmen onze keuzes en
plannen met onze stakeholders af en werken met hen samen om onze doelen te bereiken.
In 2014 hebben wij bijvoorbeeld met de betrokken huurders mogelijkheden voor zelfbeheer
ontwikkeld. U krijgt in dit hoofdstuk een overzicht van onze samenwerkingsverbanden, wat we
daarin hebben besproken en wat we ermee doen.

2.1

Lidmaatschappen

Rochdale is lid van drie federaties:
• De Amsterdamse Federatie van Woning
corporaties (AFWC); deze federatie
behartigt de belangen van de aangesloten
corporaties: Eigen Haard, De Alliantie, De
Key, Ymere, Woonzorg Nederland, Habion,
DUWO, Stadgenoot en Rochdale.
• De Samenwerkende Woningcorporaties
Waterland (SWW); de leden hiervan zijn:
Intermaris, Wooncompagnie, Woonzorg
Nederland, Eigen Haard en Rochdale.
• Platform Woningcorporaties Noordvleugel
Randstad (PWNR); de leden hiervan zijn
corporaties uit Amsterdam, Zaanstad,
Monnickendam en Purmerend.
Daarnaast maakt Rochdale deel uit van de
landelijke koepelorganisatie Aedes en het
samenwerkingsverband De Vernieuwde Stad,
een initiatief van actieve, stedelijke corporaties.

2.2 Samenwerking en overleg met
huurders
In onze samenwerking met huurders staan
vernieuwing en goed overleg centraal.
Vernieuwing: zelfbeheer en
huurdersinspraak bij VvE-complexen
Wij hebben de participatie van huurders
verbreed door zelfbeheerinitiatieven van
bewoners te stimuleren en door beheertaken
aan bewoners over te dragen. We hebben acht
pilots gestart, waarvan enkele succesvol zijn.
Bijvoorbeeld in Poelenburg, waar een van onze

huurders ‘Bewonersbedrijven Zaanstad’ heeft
opgericht om buurtbewoners aan werkervaring
te helpen. Huurders schilderen daar in onze
opdracht via het Bewonersbedrijf garageboxen
en trapportieken in hun complex.
Wij leren van de pilots hoe we goede afspraken
kunnen maken. Welke bevoegdheden dragen
we over aan bewoners en welke taken en
verantwoordelijkheden horen hierbij? Het doel
voor 2015 is om samen met de Bewonersraad
en betrokken huurders het beleid hiervoor uit te
werken op basis van onze ervaringen.
Ook hebben we gewerkt aan het opnieuw
definiëren van het besluitvormingsproces bij de
VvE’s, met meer aandacht voor de huurders
belangen. We zochten een geschikt complex om
een pilot te starten met een beperkt mandaat
voor huurders in de VvE-vergaderingen. Helaas
hebben we nog geen geschikte VvE’s gevonden
waarin een bewonerscommissie van huurders
actief is. In 2015 is ons doel om onze huurders
duidelijker te laten weten hoe we hun belangen
in de VvE behartigen.
Bewonersraad
We hebben de Bewonersraad steeds zo vroeg
mogelijk betrokken bij onderwerpen en laten
meepraten in werkgroepen. Huurders hebben
in werkgroepen meegedacht over processen
verbeteren en beleid ontwikkelen. Wat
processen betreft, namen enkele huurders deel
aan de startbijeenkomst voor het verbeteren
van het reparatieproces. Dit gaf ons extra
inzicht in hoe je het werkproces efficiënter
kunt organiseren en de dienstverlening kunt
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verbeteren. Een beleidsthema was bijvoorbeeld
de gevolgen van de huurverhoging voor
betaalbaarheid en ons nieuwe inkoopbeleid.
Ook in 2015 blijven wij huurders via werk
groepen bij onze werkwijze betrekken.

18

De Bewonersraad Rochdale heeft formeel
advies uitgebracht over:
• de huurverhoging 2014;
• complexgewijze verkoop, naar aanleiding
van de verkoop van De Boelelaan fase 2;
• de uitgangspunten voor het opstellen van
onze meerjarenbegroting;
• afspraken bij antikraak.
We hebben in werkgroepen met Bewoners
raadleden de volgende onderwerpen
besproken:
• de huurverhoging;
• het huurbeleid en onze visie daarop;
• het servicekostenproces;
• het onderhoud-ABC. Hierin staat welke
onderhoudswerkzaamheden Rochdale
uitvoert en welke de huurder.
Om elkaars werkwijze beter te leren kennen,
hebben enkele Bewonersraadsleden ‘bliksem
stages’ gelopen bij ons servicekostenteam en
het KlantContactCenter (KCC). Hierover zijn wij
en onze Bewonersraad zo enthousiast dat we
dit in 2015 gaan uitbreiden met meer bezoeken
aan andere afdelingen.
Bewonerscommissies
Wij werken aan een goede samenwerking
met onze bewonerscommissies. Die
commissies bestaan uit betrokken huurders
die zich inzetten voor de belangen van
de huurders op complexniveau. Met de
Bewonersraad bespreken we vaak hoe wij
met deze commissies omgaan en hoe wij dat
eventueel beter kunnen doen. Zo hebben
wij bijvoorbeeld de bewonerscommissies

betrokken bij het opstellen van onze meerjaren
onderhoudsplannen.
Nu de gebiedsraden (huurdersraden van de
voormalige vestigingen van Rochdale) als
ontmoetingsplatform zijn verdwenen, willen
Bewonerscommissies graag meer onderling
contact. Met de Bewonersraad hebben we
afgesproken dat wij daarvoor in 2015 samen
een oplossing zoeken. Wij kunnen ons hier nu
volledig op richten, omdat we definitief afscheid
hebben genomen van de Bijlmer Bewonersraad
(BBR) als gesprekpartner. Sinds 2012 liep er
een gerechtelijk traject over de erkenning van
de BBR en het gebruik van de bijdrage die
Rochdale de BBR gaf. De rechter heeft inmiddels bepaald dat Rochdale de BBR niet hoeft te
erkennen als overkoepelend gespreksorgaan.
De Bewonersraad Rochdale is onze gespreks
partner namens onze huurders in de Bijlmer.

Bij complexen
waarvoor we
renovatieplannen
of sloopnieuwbouwplannen
hebben, stimuleren wij
de oprichting van een
projectcommissie.
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Projectcommissies
Bij complexen waarvoor we renovatieplannen
of sloop-nieuwbouwplannen hebben,
stimuleren wij de oprichting van een project
commissie. Deze kan ook ontstaan uit een
bewonerscommissie. Met deze commissie
bespreken we de plannen voor een complex.
Er waren projectcommissies actief bij zes
projecten: Suringarstraat en de Havenbuurt in
Zaandam en de projecten Jan Voermanstraat,
de Osdorperhof, Jeruzalem blok M en de
Amstelveenseweg in Amsterdam.

2.3 Samenwerking en overleg met
andere stakeholders
Naast onze huurders zijn ook toezicht
houders, andere corporaties, gemeenten
en sommige marktpartijen belangrijke
stakeholders. We werken zo goed mogelijk
met hen samen.

Toezichthouders
Met het Waarborgfonds Sociale Woningbouw
(WSW) en het Centraal Fonds Volkshuisvesting
(CFV) hebben wij frequent contact. Op
bestuurlijk niveau, maar ook op werkniveau.
De gesprekken met het WSW richten zich
vooral op de veranderingen binnen Rochdale,
bij het WSW zelf en op veranderingen in het
borgingsstelsel. Ook het onderzoek van de
gemeenten naar de achtervangpositie die zij
innemen richting het WSW bij het borgen van
de leningen stond op de agenda. Wij kregen het
bericht dat het WSW een borgingsplafond voor
ons heeft vastgesteld waar we ruimschoots
onder blijven. Dat betekent dat we in 2014 en
2015 genoeg geborgd kunnen lenen om de
benodigde financiering in die jaren te realiseren.
Met het CFV hadden we constructieve
gesprekken over onze begroting en meerjaren
plan en de verantwoording daarover. Ook
bespraken we bijvoorbeeld de interne
organisatie rondom derivaten en financiële
risicobeheersing. Wij hebben één keer overleg
gehad met de Directie Woningmarkt van
het ministerie van Binnenlandse Zaken over
interne ontwikkelingen en activiteiten. Met de
Inspectie Leefomgeving en Transport hebben
wij de voortgang van de laatste punten uit ons
herstelplan besproken.
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Corporatieverbanden
Via de verschillende corporatieverbanden
wisselen corporaties steeds meer kennis uit.
Ook delen zij hierin ervaringen. Bovendien
werken corporaties steeds meer samen. Hier
zetten wij zelf ook actief op in, zodat niet
iedereen zelf het wiel hoeft uit te vinden. Je
kunt juist leren van elkaars kennis en ervaring.
We hebben in dat kader het volgende gedaan:
• Via Aedes hebben wij bij de leden
vergadering invloed uitgeoefend op de
nieuwe Woningwet. Ook hebben wij
actief meegedacht over de veranderende
wetgeving van het woningwaarderingsstelsel
(WWS). We waren betrokken bij de
bestuursadviescommissie over betaalbaar
heid en delen de boodschap dat maatwerk
voorkeur heeft boven generieke maatregelen.
Ook waren we actief betrokken bij de
ontwikkeling van de benchmark van Aedes
waarin corporaties met elkaar worden
vergeleken wat betreft bedrijfskosten
en het oordeel van huurders over de
dienstverlening.
• Bij De Vernieuwde Stad doen we mee met
een werkgroep rond ordening, prijsbeleid
en stedelijke vernieuwing. Hierbij delen we
ook kennis via werkbezoeken, bijvoorbeeld
over subsidieloze woningen bouwen en het
aanpassen van de huursombenadering die
niet nadelig uitpakt voor grotere corporaties.
• Met de AFWC hebben wij gewerkt aan
nieuwe samenwerkingsafspraken met de
gemeente Amsterdam. De belangrijkste
thema’s zijn: betaalbaarheid, huurprijsbeleid
en beschikbaarheid.
• Bij de PWNR spraken we met de gemeenten
Amsterdam, Purmerend, Waterland en
Zaanstad over de Huisvestingswet. Als
corporaties hebben wij ervoor gepleit dat
gemeenten dezelfde huisvestingsverordening
voeren.

Gemeenten
Omdat in Amsterdam bijna alle woordvoerders
Wonen in de raadsfracties zijn gewisseld,
hebben wij die van de grootste partijen
uitgenodigd voor een kennismaking. Ook de
nieuwe wethouder, Laurens Ivens, is langs
geweest en met hem hebben we de begroting

voor het komende jaar doorgesproken.
Met de gemeente Amsterdam voerden we via
de AFWC verkennende gesprekken over de
prestatieafspraken die in 2015 moeten leiden
tot samenwerkingsafspraken. Ook hebben we
in overleg met de andere corporaties met de
gemeente Amsterdam een visie geformuleerd

Via de verschillende
corporatieverbanden wisselen
corporaties steeds meer
kennis uit. Ook delen zij
hierin ervaringen. Bovendien
werken corporaties steeds
meer samen.

Jan Benschop (links op foto), algemeen directeur van DUWO
en René Grotendorst ondertekenen de samenwerking met
betrekking tot de transformatie van het Elseviergebouw.

op passende woningtoewijzing op basis van
inkomenstabellen en woninggrootte.
Verder hebben we blijvend aandacht voor
extreme overlastzaken. Op bestuurlijk niveau
werken we daarvoor samen met de burge
meester, Bureau Jeugdzorg, de politie en
justitie in de Treiteraanpak. Een van onze

bestuurders heeft namens de corporaties zitting
in het top-10 team dat de ergste treiterzaken
aanpakt. Met de gemeente Diemen hebben wij
in 2013 prestatieafspraken gemaakt voor één
jaar. Deze lopen momenteel nog door terwijl we
spreken over nieuwe prestatieafspraken.
Met de gemeenten Landsmeer en Zaanstad
hebben we ook gesprekken gevoerd over
nieuwe prestatieafspraken. Als basis hiervoor
hebben beide gemeenten een gemeentelijke
Woonvisie opgesteld, waarbij wij ook betrokken
waren.
Samenwerking met marktpartijen
Wij werken samen met commerciële
partners om te zorgen voor een gevarieerd
woningaanbod in de wijken en buurten
waar wij actief zijn. Al in 2011 besloten wij
dat commerciële projecten bij commerciële
partijen thuis horen. Bijvoorbeeld in Kleiburg
waar Consortium de Flat bezit van ons
heeft over genomen. Of in Noord en Water
graafsmeer waar we marktwoningen voor
respectievelijk Syntrus Achmea en Bouwinvest
ontwikkelen. Ook hebben we ingezet op
kantoortransformaties. Een goed voorbeeld
hiervan is de verbouw van het Elseviergebouw.
Daarin komen studentenwoningen voor DUWO.
De complexgewijze verkoop is gemakkelijker
gemaakt voor corporaties. Hoewel wij niet van
plan zijn op grote schaal te verkopen, is het in
sommige gevallen een goede optie. Zo hebben
we besloten de renovatie van fase 2 van het
complex De Boelelaan voor de marktsector niet
zelf te doen, maar het complex te verkopen.
Vesteda zal het nu gaan renoveren voor de
markthuur.
Ook zoeken we actief naar manieren om duur
zaam te renoveren. Samen met ontwikkelende
aannemers onderzoeken we hoe we met het
programma De Stroomversnelling bestaande
woningen in bewoonde staat in korte tijd
kunnen omvormen tot nulenergiewoningen.
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3 Dienstverlening
Goede dienstverlening is een van onze hoofddoelstellingen. Het gaat steeds beter met de
kwaliteit van onze dienstverlening, maar op onderdelen is ze nog niet zoals wij willen. Daarom
blijven wij werken aan verbetering. In dit hoofdstuk leest u wat we daarvoor hebben gedaan, en
met welk resultaat.

3.1

Verbeteractiviteiten

We hebben veel gedaan om onze dienst
verlening te verbeteren:
• Wij hebben uit de gegevens van het Wonen
In Regio Amsterdam-(WIRA-)onderzoek veel
nuttige informatie gehaald over wie onze
huurders zijn en wat ze belangrijk vinden.
Zo hebben onze huurders in vergelijking met
die van andere Amsterdamse corporaties
gemiddeld een lager inkomen. Ook huis
vesten wij relatief veel grote gezinnen en
huurders van niet-westerse afkomst. Uit
de enquêtes blijkt bijvoorbeeld dat zij het
buitenschilderwerk en de staat van de
trappenhuizen op dit moment belangrijk
vinden. Deze gegevens helpen ons onze
dienstverlening beter af te stemmen op de
wensen van onze huurders.
• Wij hebben een aantal bedrijfsprocessen
doorgelicht en verbeterd. Zo hebben wij
onder meer het proces van reparatie
verzoeken via de leanmethode geanalyseerd
en verbeterd. Ook hebben wij de manier
waarop wij omgaan met klachten over de
dienstverlening verbeterd, bijvoorbeeld door
de doorlooptijden te verkorten en door te
leren van klachten. In 2015 verwachten we
hiervan de vruchten te plukken.
• Door onze KCC-medewerkers regelmatig
te trainen, zorgen we ervoor dat zij klant
gesprekken van hoge kwaliteit voeren.
Deze training hebben wij in 2014 ook
georganiseerd voor de helft van onze
Woonservicemedewerkers. De andere
helft volgt de training in 2015. Ook andere
relevante afdelingen zullen wij de komende
jaren op dit gebied blijven trainen.

•

•

•

Onze wijkbeheerders hebben een MBO2vakopleiding Wijkbeheer gevolgd en hier
voor behaalden zij een diploma.
Wij hebben onze wijkteams verder versterkt
door ze een eigen budget en bevoegdheden
te geven. Ze werken gericht met jaarlijkse
wijkteamplannen en kunnen ook samen
reageren op nieuwe situaties in de wijk.
Wij hebben besloten het technisch beheer
dat we voor een deel van onze VvE’s
deden af te bouwen. Dat vinden we geen
kernactiviteit meer. In 2015 zullen we het
technisch beheer overdragen aan een of
meer dienstaanbieders voor technisch
beheer.

3.2

Resultaten

De kwaliteit van onze dienstverlening meten
we in de eerste plaats met het KWH-label.
Ook de Aedesbenchmark en de klachten en
geschillen die huurders over ons hebben
gemeld, gebruiken we om onze dienstverlening
te verbeteren.
Meting voor het KWH-Huurlabel
Het KWH meet de tevredenheid van onze
huurders aan de hand van gerichte enquêtes.
De informatie die dat oplevert, helpt ons
de dienstverlening aan onze
klanten te optimaliseren.
Voor het behalen van
het KWH-Huurlabel
moeten we op alle
onderdelen een 7
of hoger scoren.
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Voor het onderdeel ‘omgaan met ontevreden
heid’ is dat een 6,5 of hoger.
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We hebben in 2012 voor het eerst geprobeerd
het KWH-Huurlabel te behalen. Dat lukte
dat eerste jaar niet. In 2013 hebben wij een
ingrijpende reorganisatie gevoerd, en des
ondanks hebben wij de dienstverlening toch
redelijk op peil weten te houden. In 2014 zien
we weer een stijgende lijn.
Tabel 3.1 Scores KWH-label
Onderdeel

2014 2013* 2012*

Contact

6,6

6,6

7,3

Woning zoeken

7,2

6,8

7,2

Nieuwe woning

7,1

7,0

7,5

Huur opzeggen

7,1

7,1

7,1

Reparaties

7,3

7,2

7,4

Planmatig onderhoud

7,8

7,0

7,3

Omgaan met ontevredenheid

5,3

6,1

6,1

Gemiddelde score

6,9

6,8

7,1

*

De meetsystematiek en scoreverdeling zijn in 2014 veranderd, waardoor
onderdelen ‘contact’ en ‘omgaan met ontevredenheid’ niet 100%
vergelijkbaar zijn met eerdere jaren.

In grote lijnen oordeelt onze huurder positief
over onze dienstverlening. Voor onze belang
rijkste diensten, verhuur en onderhoud, geeft
onze huurder ons een zeven of hoger.
Op de meeste terreinen hebben wij een
verbetering gerealiseerd ten opzicht van 2013.
Woningzoekenden, huurders die een nieuwe
woning hebben betrokken en huurders die
een reparatieverzoek hebben gedaan gaven
ons in 2014 een hoger cijfer dan in 2013.
Vertrekkende huurders en huurders bij wie
planmatig onderhoud is uitgevoerd gaven
ons een hoger cijfer dan in 2012, vóór onze
ingrijpende reorganisatie.
Toch blijven er onderdelen van onze dienst
verlening die onze aandacht nodig hebben:
contact en omgaan met ontevredenheid.
Contact gaat om de algemene indruk die onze

huurders van ons hebben en onze telefonische
dienstverlening. Omgaan met ontevredenheid
meet onder andere de klachten over onze
dienstverlening. Beide thema’s hebben vooral
te maken met goede interne samenwerking en
een coherente benadering van onze huurder.
We gaan ons daarin nog verder verbeteren.
Aedesbenchmark
Wij hebben meegewerkt aan de
Aedesbenchmark. Voor het onderdeel ‘kwaliteit
dienstverlening’ scoren wij een 6,5. Dit plaatst
ons in de categorie C, waarbij A de beste score
is. Dit is een gewogen cijfer, dat ons vergelijk
baar maakt met andere corporaties. Het onder
deel ‘kwaliteit’ zegt iets over hoe tevreden onze
huurders zijn over onderdelen van onze dienst
verlening. De gemeten onderdelen zijn ‘nieuwe
huurder’ (score 6,7) ‘reparaties’ (score 6,4) en
‘vertrokken huurder’ (score 6,4).
De doelstelling van de benchmark is nadrukke
lijk niet normerend, in tegenstelling tot het
KWH-Huurlabel. Het behaalde cijfer valt ons
tegen, maar wij herkennen daarin wel de
opgave die wij ons hebben gesteld om de
dienstverlening te verbeteren.
Klachten dienstverlening
Wij hebben 910 schriftelijke en mondelinge
klachten over onze dienstverlening geregistreerd.
Voor ons lag daarbij de nadruk op goede
registratie en op bijtijds en kwalitatief goed
afhandelen. Ook hebben wij de nodige stappen
gezet om in 2015 beter zicht te krijgen op de
oorzaken van klachten en de klantbeleving bij
afhandeling daarvan. Zo kunnen wij leren van
de klachten van huurders.
Geschillenadviescommissie
Wanneer een huurder het inhoudelijk niet
eens is met ons antwoord of de afhandeling
van een klacht over onze dienstverlening,
kan hij naar onze Geschillenadviescommissie

(GAC) stappen. De commissie bestaat uit een
onafhankelijke voorzitter, een medewerker van
Rochdale, een lid van de Bewonersraad en een
secretaris.
De GAC heeft 25 zaken ontvangen. In 13 zaken
hebben wij de kwestie alsnog opgelost in
overleg met de huurder vóór de behandeling
door de commissie. In 3 zaken heeft de GAC
zich niet bevoegd verklaard of de klacht nietontvankelijk verklaard. In 1 zaak is tijdens de
zitting alsnog geschikt. In 4 zaken heeft de
GAC uitspraak gedaan, waarvan:
• In 1 zaak de klacht ongegrond is verklaard;
• In 1 zaak de klacht voor een deel gegrond/
voor een deel ongegrond is verklaard;
• In 2 zaken de klacht gegrond is verklaard.
• In 4 zaken heeft de GAC nog geen advies
uitgebracht.

3.3

Blijven verbeteren

Wij hebben er in het verleden voor gekozen
een dienstverleningsniveau na te streven dat
op zijn minst voldoet aan de voorwaarden van
het KWH-Huurlabel. Het gaat nu langzaam
weer beter met onze dienstverlening. Ondanks
een ingrijpende reorganisatie is het ons gelukt
onze dienstverlening op een redelijk peil te
houden. Wij blijven de komende tijd ons dienst
verleningsniveau verder verbeteren, zodat wij
het kwaliteitsniveau behalen dat wij voor onze
huurders ambiëren.
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4 Verhuur
Rochdale biedt betaalbare woningen van goede kwaliteit voor mensen met een laag inkomen. De
laatste jaren zien we echter dat huishoudens steeds vaker moeite hebben om financieel rond te
komen. Daarom is betaalbaarheid voor ons een belangrijk aandachtspunt. In dit hoofdstuk leest u
onder andere over onze verhuuractiviteiten, woonruimtebemiddeling en ons huurprijsbeleid.

4.1

Woonruimteverdeling

In 2014 is er iets meer beweging gekomen in
de woningmarkt in de Stadsregio Amsterdam.
Dat geldt ook voor de sociale huursector. Na
een aantal jaren waarin het aanbod van sociale
huurwoningen steeds meer afnam, lijkt nu een
keerpunt bereikt. Het aantal nieuwe sociale
verhuringen via WoningNet in de regio steeg in
2014 van 9.880 naar 10.349.
Als gevolg van de extramuralisering van de
zorg, huisvesten corporaties steeds vaker
mensen die voorheen in een instelling zouden
wonen (ouderen, psychiatrische patiënten). Ook
het aantal statushouders (verblijfsgerechtigde
vluchtelingen) neemt toe. Dit alles maakt
de vraag naar sociale huurwoningen groter,
waardoor de wachttijden verder oplopen.
Rochdale zoekt nieuwe mogelijkheden
om meer mensen te kunnen helpen bij het
realiseren van hun verhuiswens. Daarom
hebben wij bijvoorbeeld ruim baan gegeven
voor de zogenoemde friends-contracten. Met
een friends-contract kunnen vriend(inn)en
samen een vrijesectorhuurwoning huren. Het
huurcontract staat dan op meer namen en de
huurders brengen samen de huur op. Vooral
jongeren zijn enthousiast en vinden zo sneller
betaalbare woonruimte. Omdat we inmiddels
in veel gevallen ook woningdelers met een
laag inkomen een vrije sectorwoning verhuren,
blijft ook een deel van de woningen een functie
vervullen voor onze doelgroep.
De woningcorporaties en de gemeenten uit de
Stadsregio Amsterdam hebben voorbereidingen

getroffen om de afspraken en regels rond de
woonruimteverdeling aan te passen. Dat heeft
te maken met de nieuwe Huisvestingswet die
per 1 januari 2015 is ingegaan. Vanaf 1 juli
2015 moeten de regels uit deze nieuwe wet
geïmplementeerd zijn. Wij streven in dit traject
naar minder regels en zo veel mogelijk vrije
toegang tot de woningen die vrijkomen. Wij
zien niets in voorrang voor ‘eigen’ inwoners in
de verschillende gemeenten. Volgens ons zijn
woningzoekenden gebaat bij een werkwijze die
in de hele regio hetzelfde is.

4.2

Nieuwe verhuringen

In 2014 konden wij 3.002 huishoudens als
nieuwe huurder welkom heten. Dat waren er
184 minder dan het jaar ervoor. Het aantal
woningen dat wij rechtstreeks verhuurden
nam af met 3% ten opzichte van 2013. Het
aantal woningen dat we via DUWO verhuurden
(studentenwoningen) nam af met 11%.
We hadden onszelf ten doel gesteld om mini
maal75% van de vrijkomende woningen onder
de huurtoeslaggrens te verhuren. Ook wilden
we van de vrijesectorwoningen minimaal 80%
aanbieden met een middeldure huur (tot € 955).
Beide doelen behaalden we: 80% van de
verhuringen waren sociale huurwoningen en
95% van de vrijesectorwoningen had een huur
tot € 955.
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Tabel 4.1 Verhuringen woningen naar prijsklasse
2014

2013

Rochdale

DUWO*

Totaal Percentage Percentage

134

905

• tot hoge aftoppingsgrens (€ 596,75)

497

113

610

20,3%

• tot huurtoeslaggrens (€ 699,48)

743

1

744

24,8%

580

580

19,3%

29

29

1,0%

Sociale huur:
• tot kwaliteitskortingsgrens (€ 389,05)

1.039

34,6%
84,6%

Vrije sectorhuur:
• tot € 955
• boven € 955
28

14,7%

Overig
Totaal

0,6%
1.983

1.019

3.002

100%

100%

* Bij de 1.019 verhuringen van DUWO gaat het om gewogen eenheden: 459 woningen waarvan we 100% eigenaar zijn en 1.120 woningen waarvan we 50% eigenaar zijn.

Om in aanmerking te komen voor overheids
steun (borging van onze leningen), moet 90%
van onze nieuwe verhuringen aan huishoudens
met een belastbaar inkomen tot € 34.678 per
jaar zijn. Dit is de zogenoemde Europanorm.
Met 95,7% voldeden wij daar ruimschoots

aan. De ruimte van 10% voor hogere inkomens
gebruiken wij maar zeer beperkt. Onze insteek
is deze ruimte te reserveren voor herhuis
vestingskandidaten en voor huishoudens met
kinderen en een iets hoger inkomen.

Tabel 4.2 Verhuringen volgens Europaregeling
Rochdale

DUWO Intermediairs

Totaal

Relatief

Totaal aantal toewijzingen 2014

2.797

1.019

45

3.861

100%

Toewijzingen niet te toetsen volgens DAEB*

1.101

0

0

1.101

28,5%

Toewijzingen wel te toetsen volgens DAEB

1.696

1.019

45

2.760

71,5%

Toewijzing binnen 90%-norm

1.604

1.007

31

2.642

95,7%

Toewijzing buiten 90%-norm

92

12

14

118

4,3%

* Vrijesectorhuurwoningen, bedrijfsruimten en parkeergelegenheden hoeven niet getoetst te worden.

Verhuringen aan doelgroepen
Een deel van onze woningen reserveren
wij voor specifieke doelgroepen. Bij een
huuropzegging zoeken wij uitsluitend binnen
deze doelgroep een nieuwe huurder. Zo
beheert en verhuurt studentenhuisvester
DUWO een deel van onze woningen. DUWO
bood 1.019 van die woningen opnieuw aan.
Voor de doelgroep senioren kwamen 343
woningen beschikbaar voor een nieuwe
huurder. Er waren negen nieuwe verhuringen
aan mindervaliden.

Aan jongeren hebben wij 56 woningen opnieuw
verhuurd. Bij een jongerenwoning gebruiken
we een specifiek jongerencontract, dat afwijkt
van ons gewone huurcontract. De jongere huurt
de woning tijdelijk, tot hij 26 jaar wordt. Op dat
moment komt de woning weer beschikbaar voor
een andere jonge huurder. Met het jongeren
contract leveren wij een bijdrage aan de
doorstroming op de woningmarkt en vergroten
we de slaagkans voor jonge woningzoekenden.
Wij hebben het jongerencontract samen
met de gemeente Amsterdam en de andere

deelnemende corporaties geëvalueerd.
De belangrijkste conclusie is dat jongeren
contracten effectief zijn: een aantal jongeren
heeft versneld een woning gekregen en de
woning komt binnen afzienbare tijd weer
beschikbaar voor een nieuwe woningzoekende.
Tabel 4.3 Verhuringen aan doelgroepen
Studenten
Jongeren
Ouderen
Mindervaliden

2014

2013

1.019

1.148

56

25

343 Niet bekend
9

7

Een deel van de vrijkomende woningen verhuren
wij aan bijzondere aandachtsgroepen. Deze
nieuwe huurders worden vanuit de verschillende
gemeentes naar voren geschoven. In 2014
hielpen wij 252 van deze woningzoekenden aan
passende woonruimte.
Tabel 4.4 Verhuringen aan bijzondere doelgroepen
2014
Statushouders

31

Uitstroom uit maatschappelijke opvang

15

Herhuisvestingskandidaten

74

Sociaal en medisch urgenten

132

Totaal

252

4.3

Huurprijsbeleid

Betaalbaarheid is een belangrijk aandachts
punt voor Rochdale. De laatste jaren zien we
dat huishoudens steeds vaker moeite hebben
om financieel rond te komen. Zij moeten een
steeds groter deel van het inkomen besteden
aan woonlasten, waaronder de huurprijs.
Oorzaken voor de financiële problemen zijn
onder andere: dalende inkomens, afnemende
huurtoeslag en stijgende lasten voor bijvoor
beeld huur, energie, verzekeringen en
stijgende belastingen.

Ons huurprijsbeleid komt tot stand in de span
ning tussen betaalbaarheid aan de ene kant
en ons streven naar een gezonde financiële
positie aan de andere kant. In dat spanningsveld
hebben wij de volgende keuzen gemaakt:
• De inkomensafhankelijke huurverhogingen
voeren we integraal door, omdat bewoners
met een iets hoger inkomen deze extra
verhoging wel kunnen betalen.
• De huurverhogingen van bewoners met
een bijstandsinkomen voeren we niet door
als de huurtoeslag de verhoging niet meer
compenseert.
• Woningen die leeg komen trekken we op
naar de maximale huur volgens het WWSsysteem, tenzij nieuwe bewoners daardoor
in problemen zouden komen. Dan toppen
we de huur af. (Zie hierna.)
• Wij hebben woningen ook geliberaliseerd
als dat kon, maar de huur blijft in bijna
alle gevallen onder de € 955. Bovendien
wijzen wij steeds meer woningen toe aan
zogenoemde woningdelers met een laag
inkomen. (Zie verder hierna.)
Wij kozen dus voor maatwerk: wat is nodig en
wat is mogelijk?
Betaalbaarheidsmaatregelen
De maatregelen die wij namen om onze
woningen voor de laagste inkomens betaalbaar
te houden zijn:
• Betaalbaarheidsmaatregel/passend toe
wijzen: deze maatregel is er voor meer
persoonshuishoudens met een inkomen tot
de huurtoeslaggrens (€ 29.325). Als zo’n
huishouden aan de beurt is voor een vrijkomende woning met een huurprijs tot de
huurtoeslaggrens (€ 699,48), dan verlagen
wij die huurprijs naar de hoge aftoppings
grens (€ 596,75). In 2014 pasten wij deze
maatregel 200 keer toe; in 10% van alle
verhuringen.
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•

•
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inkomentabel bij de woonruimteverdeling in
ons woningmarktgebied invoeren. Hiermee
geven wij de huishoudens met de kleinste
portemonnee voorrang voor de goedkoopste
woningen.

Voldoende aanbod voor lage inkomens:
wij zorgen ervoor dat we 75% van onze
vrijkomende woningen aanbieden als
sociale huurwoning. Ook hebben we met de
verschillende gemeenten lopende prestatie
afspraken over betaalbaarheid.
Woningdelen/friendscontracten: met een
friendscontract kunnen vriend(inn)en
samen een vrijesectorwoning huren. Het
huurcontract staat op meer namen en de
huurders brengen de huur samen op. Zo
bieden we betaalbare woonruimte, want de
afzonderlijke huurders hebben vaak een
inkomen beneden de € 34.000.

Betaalbare voorraad
Tabel 4.5 laat het verschil zien tussen de huidige
huurprijs en de maximale huurprijs. 78% van
onze woningen heeft een huurprijs onder de
hoge aftoppingsgrens. Als wij voor alle woningen
de maximale huurprijs zouden vragen, dan
zou daar nog maar 29% van over blijven. Maar
dat zal zeker niet gaan gebeuren. Wij willen
dat er voldoende betaalbare woningen blijven.
Tegelijkertijd kunnen huurders met een hoger
inkomen volgens ons sneller toegroeien naar de
maximale huurprijs.

In 2015 bekijken we opnieuw welk maatwerk
nodig is, en gezien onze verbeterde financiële
positie zullen we meer kunnen doen. Verder
willen wij zo snel mogelijk opnieuw een huur-

Tabel 4.5 Huurwoningvoorraad naar huidige en maximale huurprijs volgens het WWS
Huidige huurprijs

Maximale huurprijs

Percentage

Percentage

Sociale huur
• tot kwaliteitskortingsgrens (€ 389,05)

24%

4%

• tot hoge aftoppingsgrens (€ 596,75)

54%

25%

• tot huurtoeslaggrens (€ 699,48)

16%

31%

6%

40%

100%

100%

Vrije huursector (> € 699,48)
Totaal

Huurstijging
De afgelopen jaren ontstond een forse
spanning tussen betaalbaarheid aan de ene
kant en de noodzaak om geld vrij te maken
voor de ingestelde Verhuurdersheffing aan
de andere kant. Wij hebben eerst op de eigen
organisatie bezuinigd om daarvoor geld vrij te
maken, maar extra huurverhogingen waren
noodzakelijk om uit onze slechte financiële
positie te komen. Wij waren ook van mening dat
daarvoor wel ruimte was omdat het huurniveau
nog aan de lage kant was. Bovendien werd

een groot deel van de huurverhogingen
opgevangen door de verhoging van de huur
toeslag. Die ruimte hebben we benut door de
huurprijs bij nieuwe verhuringen te verhogen
én door gebruik te maken van de mogelijkheid
om de huren boven inflatie te verhogen met
name voor de inkomens boven de € 34.000. De
gemiddelde huurprijs van onze woningvoorraad
steeg in 2014 van € 470 naar € 501 per maand.
Wij zijn voorstander van deze zogenoemde
inkomensafhankelijke huurverhoging.

Tabel 4.6 Huursomstijging
Totaal 2014

Totaal 2013

Woongelegenheden

4,8%

5,9%

• waarvan woningen

4,9%

6,0%

• waarvan eenheden in verzorgingshuizen

2,7%

4,2%

• waarvan wooneenheden

0,0%

4,2%

Overige verhuureenheden*

2,5%

1,4%

Totaal

4,7%

5,6%

* Onder overige eenheden vallen bedrijfsruimten, bergruimten en parkeergelegenheden.
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Wij vindendat huurders met een hoger inkomen
sneller kunnen toegroeien naar de huurprijs die
past bij de kwaliteit van de woning. Voor huurders met een lager inkomen bieden wij huur
matiging, ook bij de jaarlijkse huurverhoging. De
lage inkomens kregen een huurverhoging van
4,0%, de middeninkomens een huurverhoging
van 4,5% en de hogere inkomens een huurverhoging van 6,5%. Wij berekenden maximaal
5,5% voor vrijesectorhuurwoningen en parkeer

gelegenheden. Bij een ongunstige marktpositie
kozen we voor een lager percentage.
Daar staat tegenover dat wij in 2014 zijn
begonnen met huurmatiging voor huurders met
een laag inkomen. Dit zowel bij de jaarlijkse
huurverhoging als bij nieuwe verhuringen.
Voor huishoudens met de laagste inkomens
en met minderjarige kinderen beperkten wij de
huurverhoging zodat de hoge aftoppingsgrens
(€ 596,75) niet werd overschreden. Voor het
traceren van deze huishoudens werkten wij
samen met de verschillende gemeenten in ons
werkgebied. Bij nieuwe verhuringen hanteren
wij voor gezinnen met een laag inkomen de
betaalbaarheidsmaatregel. Voor hen toppen
wij de huurprijs waar nodig af tot de hoge
aftoppingsgrens.

Wij vindendat huurders
met een hoger inkomen
sneller kunnen toegroeien
naar de huurprijs die
past bij de kwaliteit van
de woning.

4.4

Huurincasso

3.713 huurders van een woning met een huurachterstand en 125 huurders van een bedrijfsruimte. De gemiddelde achterstand was bij
woningen € 1.100 en bij bedrijfsruimten € 3.000.

De huurachterstand van zittende huurders nam
toe ten opzichte van 2013. De totale huurachterstand werd € 0,4 mln. groter. Eind 2014 waren er
Tabel 4.7 Huurachterstand in 2014 (bedragen x 1.000)

€ 4.178

Overige
verhuureenheden
€ 375

1,7%

2,0%

Woningen
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Huurachterstand zittende huurders
Huurachterstand als percentage van de brutojaarhuur

Rochdale besteedt veel aandacht aan het
voorkomen van huurachterstanden en huis
uitzettingen. Wij vinden het belangrijk om zo
vroeg mogelijk actie te ondernemen, om te
voorkomen dat huurders in de problemen
komen. Door huisuitzettingen te voorkomen,
besparen we onszelf de kosten en de huurders
het leed waarmee een huisuitzetting gepaard
gaat. We nemen verschillende maatregelen

Wij doen mee aan
de Amsterdamse
VroegEropAf-aanpak.
Een samenwerking van
corporaties met de instellingen
voor Maatschappelijke
Dienstverlening,
zorgverzekeraars en
nutsbedrijven.

Totaal 2014

Totaal 2013

€ 4.553

€ 4.172

1,8%

1,7%

om huurachterstanden op te lossen. Bij een
huurachterstand sturen wij allereerst een
herinnering en een aanmaning. Ook zoeken wij
telefonisch contact met de huurder om te praten
over een passende oplossing.
In Amsterdam-Zuidoost startten wij samen
met de Dienst Werk en Inkomen (DWI) van
de gemeente een pilot voor mensen met een
uitkering en een huurachterstand. DWI betaalt

een deel van de uitkering rechtstreeks uit aan
Rochdale voor de huur en een afbetaling op
de achterstand. Tegelijkertijd krijgen deze
mensen hulp aangeboden bij eventuele andere
schuldenof problemen.
Ook doen wij mee aan de Amsterdamse Vroeg
EropAf-aanpak. Dit is een samenwerking van
corporaties met de instellingen voor Maatschappelijke Dienstverlening, zorgverzekeraars en
nutsbedrijven. Bij een beginnende huurachter
stand krijgt de huurder bezoek aan huis en
krijgt hij hulp aangeboden. Doel is escalatie
van problemen en mogelijk een huisuitzetting te
voorkomen.

4.5

Huisuitzettingen

Het totale aantal huisuitzettingen steeg licht ten
opzichte van 2013. De toename komt vooral
door uitzettingen vanwege woonfraude. Na een
juridische procedure kwamen deze woningen
weer beschikbaar voor de reguliere verhuur.

Medewerkers van de afdeling incasso op huisbezoek bij een
bewoner in het kader van de VroegEropAf aanpak.

Het aantal huisuitzettingen dat te maken
had met huurachterstand steeg met 3% over
heel 2014. Dit terwijl de huurachterstand van
zittende huurders van onze woningen tussen
2013 en 2014 met 18% steeg. De huur
achterstand steeg dus veel sneller dan het
aantal huisuitzettingen. Dat wijst erop dat de
nieuwe maatregelen die we in 2014 namen
effectief zijn om huurachterstanden terug te
dringen.
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Tabel 4.8 Huisuitzettingen naar reden
Huurachterstand

2014

2013

156

151

3

1

Overlast
Hennepkwekerij

1

3

34

24

194

179

Woonfraude
Totaal ontruimingen woningen

4.6

Huurderving

De huurderving door leegstand daalde flink
ten opzichte van 2013. Vooral bij woningen
en parkeren drongen we de huurderving sterk
terug. De grootste verbetering hebben we
gerealiseerd bij de vrijesectorwoningen. Dat
komt door de maatregelen die we in 2013
namen om het mutatieproces efficiënter te
maken en onderling beter samen te werken.
Tabel 4.9 Huurderving door leegstand
(bedragen x 1.000)
2014

2013

Woningen en parkeren

€ 2.488

€ 5.553

Bedrijfsruimten

€ 1.698

€ 1.085

Totaal

€ 4.186

€ 6.638
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5 Voorraad
Wij hebben ruim 38.000 woningen en wooneenheden in bezit. Verder hebben we nog bijna
3.000 andere verhuureenheden. Een van onze hoofddoelstellingen is de kwaliteit van ons bezit
verbeteren. In dit hoofdstuk krijgt u een overzicht van onze voorraad en beschrijven we wat we
gedaan hebben aan onderhoud, kwaliteitsverbetering en verkopen.

5.1

Kenmerken voorraad

de ring en boven het IJ. Een kleine 30% ligt in
Amsterdam binnen de ring en een ruime 20%
ligt in de 4 regiogemeenten. Daarnaast hebben
we nog 800 bedrijfsruimten, voornamelijk in
Amsterdam. Ook de 1.900 parkeerplekken die
wij verhuren, liggen voornamelijk in Amsterdam.

Rochdale heeft per eind 2014 ruim 41.000
eenheden in eigendom in Amsterdam,
Zaanstad, Diemen, Purmerend en Landsmeer.
38.200 eenheden daarvan zijn woningen en
wooneenheden. De helft van deze woningen
en wooneenheden ligt in Amsterdam buiten
Tabel 5.1 Voorraad naar gemeente per 31 december 2014
Almere Amsterdam
Woningen

28.386

Wooneenheden
Parkeergelegenheden

322

2.104

18

21

1.137

14
140

112

1

1

656

5

130

1

3

31.867

2.447

Overige verhuureenheden*
Totaal

2.286

1.447

2

Maatschappelijke bedrijfsruimten
Commerciële bedrijfsruimten

Diemen Landsmeer Purmerend

* Onder overige eenheden vallen bergruimten en gemeenschappelijke ruimten.

Wij beheren steeds minder woningen voor
andere partijen. Ook nemen wij de exploitatie
en beheer van onze eigen eenheden steeds
meer in eigen hand.
Tabel 5.2 Voorraad in eigendom en beheer per 31 december 2014
Status
Eigendom en beheer

Aantal eenheden
39.387

Beheer Rochdale, eigendom derden

24

Eigendom Rochdale, beheer derden

1.655

Totaal

41.066

340

Zaanstad

Totaal

3.825

36.923

97

1.287

283

1.872

6

5

124

2

30

694

1

11

143

2.134

4.251

41.042
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Tabel 5.3 Veranderingen in de voorraad in 2014
Woningen
daeb

Woningen
niet-daeb

Wooneenheden

Bedrijfsruimten en
overig*

Totaal

34.295

2.361

1.821

2.999

41.476

Beginstand 2014
Aankopen
Nieuwbouw

1

1
8

37

Samenvoeging

-3

-3

Splitsing

17

17

-4

-263

29

Verkopen
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• Zittende huurders
• Overige natuurlijke personen
• Instellingen
Administratief
Huuraanpassing
Eindstand 2014

-16

-74

-173

-86

-90
-9

-9
584

11

-579

579

34.132

2.791

-535

-184

-124

1.286

2.833

41.042

0

* Onder overige eenheden vallen bergruimten, parkeergelegenheden en gemeenschappelijke ruimten.

Onze woningvoorraad neemt langzaam af.
Dat komt doordat wij meer woningen verkopen
dan dat we toevoegen door nieuwbouw
en vernieuwbouw. Wij hebben dit jaar 358
woningen verkocht. Daartegenover hebben
wij 29 woningen door nieuwbouw aan onze
voorraad toegevoegd.
Het aantal maatschappelijke bedrijfsruimten is
met 100 afgenomen. Dit komt doordat wij onze
definities van maatschappelijke en commerciële
bedrijfsruimten hebben aangepast. Daardoor

hebben wij ruim 100 maatschappelijke bedrijfs
ruimten geherdefinieerd als commerciële
bedrijfsruimten. Verder hebben wij ruim 500
onzelfstandige woningen geherdefinieerd
als zelfstandige woningen. Dit betrof studio’s
voor studenten die DUWO beheert. Bij nader
onderzoek hebben wij vastgesteld dat de
studio’s kleine zelfstandige woningen zijn. Het
aantal overige ruimtes is met 180 afgenomen.
Dit betreft bergingen die wij nu samen met
woningen verhuren.

Tabel 5.4 Woningvoorraad naar huurprijs per 31 december 2014
Amsterdam

Diemen Landsmeer Purmerend

Zaanstad

Totaal

Sociale huur
• tot kwaliteitskortingsgrens (€ 389,05)

27%

12%

11%

8%

11%

24%

• tot hoge aftoppingsgrens (€ 596,75)

53%

52%

48%

52%

64%

54%

• tot huurtoeslaggrens (€ 699,48)

14%

28%

20%

26%

17%

16%

6%

8%

21%

14%

8%

6%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Vrije huursector (> € 699,48)
Totaal

De meeste woningen hebben een huurprijs
tussen de kwaliteitskortingsgrens en de
aftoppingsgrens. Ruim driekwart van ons
huurwoningbezit is dus betaalbaar voor onze

doelgroep. Het aandeel woningen voor de
middeninkomens en hogere inkomens is klein.
Slechts 6% van onze woningen heeft een
huurprijs boven de huurtoeslaggrens.

•

•

•

5.2

Strategisch voorraadbeleid

Het strategisch voorraadbeleid gaat over de
gewenste samenstelling, kwaliteit en prijzen
van onze woningen, bedrijfsruimten en parkeerplaatsen op langere termijn. Ons doel is daarbij
om onze woningen en ander onroerend goed
die kwaliteiten te geven waarnaar nu vraag is,
maar ook in de toekomst. Wij hebben ons strategisch voorraadbeleid dit jaar geactualiseerd.
We richten ons daarbij op het behouden van
kleine, zuinige en betaalbare woningen voor
onze doelgroep. Daarnaast krijgen ook veiligheid en extra energiebesparing onze prioriteit.
De zeven hoofdpunten van dit beleid zijn:
• Wij blijven ons richten op de kwaliteit van het
bestaande bezit.
• Wij geven hoge prioriteit aan de veiligheid
van onze woningen. Daarom vervangen
wij alle open verbrandingstoestellen door
gesloten verbrandingstoestellen. Zo
reduceren we de kans op koolmonoxide
vergiftiging.
• De betaalbaarheid van de woningen krijgt
meer aandacht. Wij zetten in op kleine,
maar betaalbare woningen behouden en
toevoegen. Dat sluit ook goed aan bij de

•

vraag, want het overgrote deel van de
woningzoekenden bestaat uit een- en
tweepersoonshuishoudens.
Wij blijven investeren in duurzaamheid
en energiezuinige woningen; wij zetten
in op nieuwe mogelijkheden om de
energieprestatie van onze bestaande
woningen sterk te vergroten.
We gaan extra investeren in wijken waar de
leefbaarheid behoorlijk achterblijft, zoals in
Nieuw-West en de Kolenkit.
Wij houden vast aan ons verkoopbeleid
en liberalisatiebeleid van woningen. De
opbrengsten hiervan zijn hard nodig om te
kunnen investeren en om de huren in de
sociale sector te matigen.
Wij gaan bezit verkopen dat niet direct
bijdraagt aan onze kerntaak. Dat zijn vooral
bedrijfsruimten in leefbare wijken. Wel
behouden wij onze bedrijfsruimten in wijken
waar de leefbaarheid onder druk staat en
waar bedrijfsruimten een positieve bijdrage
leveren aan die leefbaarheid.

5.3

Onderhoud

We gaven € 1,0 mln. meer aan onderhoud uit
dan in 2013. Dit kwam doordat de kosten voor
dagelijks onderhoud toenamen. Het dagelijks
onderhoud bestaat uit reparatieverzoeken
en mutatieonderhoud. De totale kosten voor
dagelijks onderhoud waren € 1,5 mln. hoger
dan in 2013.
Tabel 5.5 Onderhoudslasten (x € 1.000)
2014

2013

13.102

12.288

6.831

6.102

Totaal dagelijks onderhoud

19.933

18.390

Planmatig onderhoud

Reparatieonderhoud
Mutatieonderhoud

11.234

12.855

Contractonderhoud

3.844

4.044

Bijdrage VvE’s

6.340

6.176

Overig

2.264

1.119

Totaal

43.615

42.584
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Het aantal reparatieverzoeken lag ten
opzichte van 2013 ongeveer 4% lager. De
gemiddelde kosten voor reparatieonderhoud
lagen ongeveer 7% hoger dan het jaar ervoor.
We hebben meer keukens en badkamers
vervangen dan voorgaande jaren. We gaven
€ 1,5 mln. uit aan badkamers en keukens,
terwijl het budget € 1,0 mln. was.
Het aantal mutatieverzoeken lag ongeveer 4%
lager dan in 2013. Voor het mutatieonderhoud
lagen de gemiddelde kosten ongeveer
12% hoger dan in 2013. Er muteerden veel
woningen die we grondig moesten opknappen
voordat we ze weer konden verhuren. Het
gaat hier vooral om woningen die een lange
tijd verhuurd zijn en woningen die ontruimd
moesten worden.
Tabel 5.6 Kengetallen dagelijks onderhoud
Aantal reparatieverzoeken
Aantal mutaties

2014

2013

54.246

56.530

2.562

2.676

We voerden planmatig onderhoud uit in ruim
16.000 van onze woningen. (Dit is exclusief
contractonderhoud en bijdrages aan VvE’s.) In
de meeste gevallen gaven we onze complexen
een schilderbeurt of werden de installaties van
de complexen onderhouden.
Tabel 5.7 Kengetallen planmatig onderhoud
Aantal
complexen

Aantal
woningen

Schilderwerk

55

5.267

Installaties

49

7.643

Andere werkzaamheden

31

3.549

135

16.459

Totaal

5.4

Kwaliteitsverbetering

Een van onze hoofddoelstellingen is de kwaliteit
van onze bestaande woningen verbeteren.
De afgelopen jaren kwam die doelstelling voor
een deel in de knel, omdat onze capaciteit om
te investeren gering was. In 2014 kwamen we
er beter voor te staan en hebben we bijna alle
uitgestelde renovatieprojecten weer opgepakt.
Renovaties en sloop-nieuwbouw
Projecten in uitvoering
Eind 2014 werkten we aan de uitvoering van
acht projecten. Vijf daarvan renoveren we, twee
projecten bestaan uit sloop-nieuwbouw en één
project is een transformatie.
Renovatieprojecten:
• De Boelelaan fase 1: we renoveren
hier 119 woningen en transformeren
de bedrijfsruimten. Na renovatie levert
dat 157 sociale huurwoningen op,
waaronder 79 studenteneenheden, en
41 vrijesectorhuurwoningen. We hebben
de woningen in 2014 opgeleverd; de
studenteneenheden volgen in 2015.
• Osdorperhof: we renoveren hier 134 sociale
huurwoningen. Een deel daarvan verhuren
we via Stichting Cordaan.
• Amstelveenseweg: we renoveren de 234
woningen van dit complex. Conform het
renovatieplan gaan we de monumentale
voorgevels in oude staat herstellen en de
achtergevels behouden en herstellen.
• Suringarstraat: dit complex ligt in de wijk
Poelenburg in Zaandam en bestaat uit 96
sociale huurwoningen. Met de renovatie
verbeteren we de uitstraling en de
technische staat.
• Ten Katestraat: renovatie van 25 woningen
uit het voormalige bezit van Intermezzo in
Amsterdam-West. We leveren de woningen
casco op en verkopen ze dan.

Tabel 5.8 Projecten in uitvoering
Start
uitvoering

Bedrijfsruimte m²

Parkeerplaatsen

Type

De Boelelaan fase 1

Renovatie

2013

157

Osdorperhof

Renovatie

2014

134

385

Amstelveenseweg

Renovatie

2014

234

214

Suringarstraat

Renovatie

2014

96

68

Ten Katestraat

Renovatie

2014

Elseviergebouw

Transformatie

2014

285

752

73

Jeruzalem blok M

Nieuwbouw

2014

84

1.400
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Breehorn fase 1

Nieuwbouw

2014

121

3.088

141

Sociale
Vrije sector
huur

Bedrijfsruimte m²

Parkeerplaatsen
40

Totalen in uitvoering

Koop

Sociale
Vrije sector
huur

Projectnaam

41

25

17

16

269

80*
25

990

* 80 woningen in Breehorn verkopen wij aan Syntrus Achmea. Dat zal ze verhuren als vrijesectorwoningen.

Tabel 5.9 Opgeleverde projecten
Start
uitvoering

Projectnaam

Type

Jan Voermanstraat fase 2

Renovatie

2013

364

1.011

Amstelkwartier 3A

Nieuwbouw

2012

29

1.678

393

2.689

Totaal

Transformatieproject:
• Elseviergebouw: we transformeren het
kantoorgebouw naar 285 eenheden
studentenhuisvesting, bedrijfsruimte en
parkeervoorziening. DUWO neemt de
studenteneenheden uit. De bedrijfsruimtenop
de begane grond en de parkeervoorziening
op het maaiveld blijven in bezit van Rochdale.
Sloop-nieuwbouwprojecten:
• Jeruzalem blok M: de nieuwbouw van blok
M bestaat uit 84 sociale huurwoningen
voor senioren en ongeveer 1.400 m2
voorzieningen. Woningcorporatie Habion
neemt de woningen turnkey van ons over.
Met de overname stellen we de voortgang
van de vernieuwing veilig.
• Breehorn, fase 1: de sloop en nieuwbouw van
dit complex is onderdeel van de vernieuwing
van Nieuwendam-Noord. We bouwen hier
tachtig eengezinswoningen. Syntrus Achmea
neemt ze uit voor de vrije sectorhuur.

Koop
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Opleveringen
We hebben de projecten Jan Voerman fase 2
en Amstelkwartier opgeleverd.
• Jan Voermanstraat fase 2: het complex telt
364 appartementen en 4 bedrijfsruimten. In
de eerste fase van de renovatie hebben wij in
2012 centrale verwarming en mechanische
ventilatie aangebracht. In 2013 is de tweede
fase gestart waarbij we de energielabels
verbeteren dankzij HR++-beglazing en gevel
isolatie.
• Amstelkwartier blok 3A: nieuwbouw van 29
sociale huurwoningen, een kinderdagverblijf
en een brede school.
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We verbeterden de
energieprestatie van
ruim 900 van onze
woningen. Dit leidde tot
2.600 labelstappen.
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René Grotendorst en stadsdeelbestuurder Paulus de Wilt
bestuderen de resultaten van de renovatie van het Jan
Voerman complex tijdens een rondleiding in Nieuw West.

Projecten in voorbereiding
Eind 2014 bereidden we de uitvoering van acht
projecten voor. De projecten Jan Hanzenstraat
en Zuidelijk Veld fase 3 (beide in AmsterdamWest) startten als gevolg van externe factoren
pas in 2015.
Verder bereidden we de uitvoering voor
van projecten in onder andere Jeruzalem in
Amsterdam-Oost, de Kinkerbuurt in AmsterdamWest en de Havenbuurt in Zaandam.
In 2015 gaan we de veiligheid van ons bezit
verbeteren, want we vervangen de open
verbrandingstoestellen die een verhoogd risico
op koolmonoxidevergiftiging opleveren en ook
op het gebied van brandveiligheid volgen de
nodige maatregelen. We hebben nog open
verbrandingstoestellen in 2.000 van onze
woningen en deze willen wij uiterlijk 2017
allemaal vervangen door gesloten toestellen.
Verbetering energieprestatie
We verbeterden de energieprestatie van ruim
900 van onze woningen. Dit leidde tot 2.600
labelstappen. Dit is een behoorlijke toename
ten opzichte van vorige jaar, toen we 2.021
labelstappen maakten.
De labelstappen realiseerden we hoofdzakelijk

bij renovaties. In totaal leverden de projecten
Jan Voerman fase 2 en de al opgeleverde
woningen De Boelelaan fase 1 en Osdorperhof
1.973 labelstappen op. Verder maakten we
626 labelstappen via het dagelijks onderhoud.
Het aantal F- en G-labels nam in 2014 af met
ongeveer 400 woningen.
Tabel 5.10 Verdeling energielabels
Eind 2014

Eind 2013

Percentage

Percentage

A

5%

5%

B

12%

10%

C

27%

26%

D

30%

30%

E

16%

17%

F

7%

9%

Label

G
Totaal

3%

3%

100%

100%

In Amsterdam kregen we voor het verbeteren
van de energieprestatie subsidie uit het
zogenoemde Stimuleringsfonds. In 2014
ontvingen we een bedrag van € 3,8 mln. voor
de verbeterde woningen. In totaal ontvingen we
in de periode 2011 tot en met 2014 € 7,3 mln.

5.5

Verkoop

We verkochten in totaal bijna 360 woningen,
waarvan 1 nieuwbouwwoning. Ons doel was
om 190 woningen uit ons bestaande bezit te
verkopen. Het hoge aantal verkopen is vooral
te danken aan de verkopen aan onze zittende
huurders. Terwijl we in 2013 8 van onze
woningen verkochten aan de huurder, waren
dat er in 2014 maar liefst 90. Daaronder veel
eengezinswoningen in Purmerend waar we
voor het eerst woningen zijn gaan verkopen.
Er zijn verschillende redenen voor deze
toename. Allereerst is de koopmarkt door de
nog steeds dalende rente zeer aantrekkelijk
geworden voor kopers. Daarnaast speelt de
inkomensafhankelijke huurverhoging een
rol. Die zorgt ervoor dat de huur van hogere
inkomens hard stijgt en deze huurders vaker
besluiten het huis te kopen. Verder hebben we
actiever ingezet op verkoop aan onze huurders
dan in de jaren ervoor.
Tabel 5.11 Verkochte woningen
Huur
woningen
Zittende huurders

Nieuwbouw

90

Overige natuurlijke personen

259

Toegelaten instellingen

8,5*

Beleggers en overige
Vanuit deelnemingen
Totaal
*

1
357,5

1

dit is 25% aandeel van 34 woningen in een complex aan de Zuidas die we
aan Eigen Haard verkochten.

Om de verkoop van woningen aan midden
inkomens te stimuleren, hanteerden we drie
verschillende verkoopregelingen. We bieden
aan om woningen te kopen met de Starters
renteregeling en in enkele complexen met
Koopgarant of Kopen naar Wens. Alle drie de
regelingen geven de koper lagere maandlasten
dan bij reguliere koop. We verkochten 21
woningen via de Startersrenteregeling. Via

Koopgarant en Kopen naar wens verkochten
we een paar woningen.

5.6

Kantoren en grondposities

Bestaande grondposities en kantoren en enkele
projecten proberen we af te stoten, als dat kan
en als dat haalbaar is. We hebben de volgende
locaties afgestoten:
Projecten:
• De Boelelaan fase 2: het ministerie en de
RvC hebben de verkoop goedgekeurd. We
dragen het complex in het eerste kwartaal
van 2015 over aan Vesteda.
• Kleiburg: we hebben al driekwart van het
complex aan een ontwikkelcombinatie De
Flat verkocht die het casco heeft opgeknapt
en de afzonderlijke woningen met succes
als kluswoning verkocht. In 2015 gaat het
laatste deel in de verkoop en zal het laatste
kwart ook worden overgedragen.
Kantoren en transformaties:
• Bijlmerdreef: we hebben een overeenkomst
getekend met een sociaal-medisch centrum.
De koper koopt 50% van het gebouw.
• Elsevier: we transformeren het Elsevier
gebouw voor DUWO naar studenten
woningen. De juridische overdracht van het
gebouw vond plaats in 2014.
• Karspeldreef: verkoop aan Cordial Hotel BV.
Grondposities:
• De positie in het te ontwikkelen gebouw
Pontsteiger in Houthaven Amsterdam
hebben we in 2014 afgestoten.
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6 De wijken
Rochdale bevordert de leefbaarheid door de complexen schoon, heel en veilig te maken en te
houden. De inzet van onze wijkbeheerders is daarvoor cruciaal. Ook gaan we overlast tegen.
In dit hoofdstuk leest u wat we rond leefbaarheid ondernemen en hoe we overlast en onrecht
matige bewoning in onze complexen tegengaan.

6.1

Leefbaarheid

hebben om het woonplezier te vergroten.

Wij zijn pas tevreden als wijken een zeven
als rapportcijfer krijgen van de bewoners.
Wijken waar we die zeven niet halen, zijn onze
‘aandachtswijken’. Daar spannen we ons extra
voor in.
De rapportcijfers komen uit het onderzoek
‘Wonen in de regio Amsterdam’ (WIRA).
Dit onderzoek wordt eens in de twee jaar
gehouden. De recentste cijfers zijn van 2013.
Op basis daarvan hebben wij de volgende
aandachtswijken.
Tabel 6.1 Aandachtswijken
Stadsdeel/gemeente
Amsterdam-Nieuw-West
Amsterdam-Noord

Wijk
Kolenkit
Slotermeer-Noordoost
Slotermeer-Zuidwest
Banne
IJplein/Vogelbuurt
Nieuwendam-Noord

Amsterdam-Zuidoost

Bijlmer-Centrum

Zaanstad

Poelenburg

Woningen verhuren en beheren is een van
onze kerntaken. Om te zorgen voor een
tevreden huurder richten we ons primair op
het verbeteren van de fysieke staat van de
complexen. Als dat nodig is verbeteren we
ook de directe leefomgeving, bijvoorbeeld
binnentuinen.
We zijn zichtbaar aanwezig in de wijk.
We signaleren vervuiling, vandalisme en
onveiligheid en pakken die samen met
huurders en partners in de wijk aan. Door onze
aanwezigheid in wijken en complexen kunnen
we bewoners attenderen op gewenst gedrag
en hen ondersteunen als zij zelf initiatieven

6.2

Overlast

Door overlast op tijd te signaleren, kunnen
we overlastproblemen ook op tijd oplossen.
Daarvoor werken we samen met partners in
de wijken, zoals politie, justitie, lokale overheid
en hulpverleners. De samenwerking ligt vast
in convenanten, bijvoorbeeld het convenant
Treiteraanpak in Amsterdam en convenanten
met buurtbemiddelingsorganisaties.
De meest voorkomende vormen van overlast
zijn:
• Geluidoverlast: we hebben goede
ervaring opgedaan met het plaatsen van
geluidsmeters in de woning waar de overlast
wordt geconstateerd. De meter neemt
continu het geluid op. Zodoende levert hij
het juridisch bewijs als er sprake is van
ontoelaatbare overlast. Ook wordt duidelijk
of er sprake is van onterechte meldingen.
Verder hebben we regels opgesteld voor
harde vloerbedekking: harde vloeren
mogen, maar bewoners moeten dan wel
geluidwerende maatregelen nemen.
• Vervuiling van de woonomgeving:
wijkbeheerders constateren vervuiling en
spreken bewoners erop aan.
• Overlast van mensen met een
psychiatrische problematiek of verstandelijke
beperking.
De eerste lijn bij overlast ligt bij de afdeling
Sociaal Beheer van Rochdale en bij
Buurtbemiddeling. Daarmee stimuleren we dat
buren er onderling uitkomen. Bij ernstige of
aanhoudende problematiek schalen we onze
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interventie op. De afdeling gaat dan het netwerk
van politie, justitie en hulpverleners actief
benaderen.
Bij extreme overlast bekijkt Sociaal Beheer
samen met Juridische Zaken of het dossier
voldoende grond oplevert voor huisuitzetting.
Zo ja, dan starten we een procedure.
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Voor de ergste gevallen hanteren wij
de Treiteraanpak en Skaeve Huse. In
Amsterdam hebben burgemeester, politie en
justitie, woningcorporaties en hulpverleners
zich verbonden aan een gecoördineerde
aanpak van de ergste overlast, namelijk de
Treiteraanpak. Afspraak is dat in geval van
zeer ernstige overlast de betreffende huurders
worden gehuisvest in wooncontainers.Deze
wooncontainers maken deel uit van Skaeve
Huse, een oorspronkelijk Deens concept dat
bestaat uit speciale wooncontainers voor
mensen die veel overlast veroorzaken.
We hebben afspraken gemaakt met onze
partner in de Treiteraanpak over het plaatsen
van meer van deze wooncontainers op twee
locaties in Amsterdam. Per locatie komen er
maximaal twee à drie containers. Wij doen
dit project samen met de andere corporaties,
waarbij wij als trekker fungeren.

6.3

Bestrijding onrechtmatige bewoning

We hadden in 512 gevallen een vermoeden van
onrechtmatige bewoning. Na onderzoek bleek
dat er in 231 gevallen inderdaad sprake was
van onrechtmatige bewoning. In de helft van
die situaties hebben bewoners vrijwillig de huur
opgezegd. Voor een kleiner deel is volstaan
met een waarschuwing. Uiteindelijk hebben wij
in 54 gevallen een juridische procedure gestart
tot ontruiming en gewonnen. Die woningen
hebben we ontruimd. Bij de onrechtmatige
bewoning was een opmerkelijk groot aantal
hennepplantages en gekraakte woningen, elk
veertig woningen. Bij de gekraakte woningen

ging het vooral om leegstaande woningen in
Jeruzalem, Amsterdam-Oost. In vier gevallen
hebben we onderhuur als vakantiewoning
beëindigd.
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7 Financiën
Onze financiële positie is beter geworden. Dat komt door interne maatregelen en door het
aantrekken van de woningmarkt.

7.1

Financieel beleid

Het financieel beleid van Rochdale staat
in het Koersdocument en is gericht op een
gezonde en dus positieve bedrijfsvoering van
het te exploiteren bezit. Wij financieren onze
investeringen uit de operationele opbrengsten
en de opbrengst van verkopen van bestaand
bezit. Ons investeringsbeleid voor de actuele
meerjarenprognose van vijf jaar gaat ervan uit
dat we geen extra schulden maken voor de
financiering van investeringen. Bij voorgenomen
activiteiten zorgen we dat ze binnen ons
financieel beleid passen.
De doelstellingen van het financiële beleid zijn:
• de toegang tot de kapitaal- en
geldmarkt voor Rochdale en haar
dochterondernemingen waarborgen; dit
vereist in elk geval een positief oordeel van
het WSW over de kredietwaardigheid van
Rochdale;
• het oordeel van het CFV over de solvabiliteit
en financiële continuïteit resulteert in
een normaal toezichtsregime. Er is geen
verscherpt toezicht;
• een minimale solvabiliteit handhaven; op
basis van marktwaarde in verhuurde staat
en op basis van bedrijfswaarde;
• voldoen aan de criteria voor solvabiliteit en
liquiditeit die het WSW en CFV hanteren.
De doelstellingen van de financiële
instrumenten staan op pagina 127 in de
jaarrekening (direct onder de kop Niet in de
balans opgenomen regelingen).

7.2

Externe toezichthouders

Alle woningcorporaties staan onder financieel
toezicht van het CFV. Met het WSW en het
CFV hebben wij frequent contact. Op bestuurlijk

niveau, maar ook op werkniveau. Wij hebben
met het CFV in constructieve bijeenkomsten
gesproken over:
• de ontwikkeling van onze resultaten en
financiële positie;
• de interne organisatie rond derivaten;
• de conditiemeting voor het onderhoud;
• het continuïteitsmodel van het CFV;
• financiële risicobeheersing;
• governance;
• bemiddelingsfees bij het afsluiten van
financiële transacties.
Uiteraard hebben wij ook de begroting, het
meerjarenplan en de verantwoording daarover
(de jaarrekening) met het CFV besproken. Ook
informeren we het fonds periodiek over de
voortgang van onze organisatie.
In haar toezichtbrief 2014 ziet het CFV op
basis van de informatie en gesprekken geen
aanleiding om te interveniëren. Ook besloot het
fonds om de monitoring van Rochdale in 2014
te laten vervallen.
Wel hebben we voor 2015 afspraken met het
CFV gemaakt om het fonds intensiever en
beter te informeren. Daarnaast hebben we vier
toezichtafspraken gemaakt voor 2015:
• wij zetten ons in om de kwaliteit van het
indienen van gegevens verder te verbeteren;
• wij informeren het CFV over het verder
uitwerken en implementeren van de
marktwaardewaardering en de procesgang
en uitkomsten van de toprisico’s;
• het CFV wil inzicht krijgen in onze
beleidsuitgangspunten die de basis vormen
van de opgegeven kasstromen en wil een
onderbouwing daarvan ontvangen;
• wij nodigen de toezichthouders uit voor een
kennismakingsgesprek met de RvC.
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Het WSW geeft jaarlijks een oordeel over de
kredietwaardigheid van een woningcorporatie.
Op basis van de Prospectieve Informatie
2014-2018 heeft het WSW aangegeven dat wij
onveranderd kredietwaardig zijn.
Midden 2014 heeft het WSW ook het borgings
plafond voor 2014 en 2015 vastgesteld. Het
borgingsplafond is het bedrag waarvoor een
corporatie maximaal onder WSW-borging
mag lenen. Dankzij dit plafond weten wij zeker
dat wij onze voorgenomen activiteiten ook
gefinancierd krijgen.

7.3

kostenreductie die daarbij hoort, hebben wij
voortgezet.
Wij hebben het huurbeleid aangepast, om
hogere opbrengsten te genereren. Wij maken
daarbij gebruik van de mogelijkheden die de
overheid biedt om een inkomensafhankelijke
huurverhoging door te voeren. Sinds 2013
realiseren we bovendien maximaal 25% van
onze nieuwe verhuringen in de vrije sector.
Ten slotte zijn we rendementsgerichter
gaan werken. Doordat wij ons bezit nu op
marktwaarde waarderen, hebben wij meer
inzicht in de financiële gevolgen van onze
keuzes. Bijvoorbeeld of de verkoopopbrengst
van een woning opweegt tegen de investerings
kosten of dat doorexploiteren uiteindelijk een
hoger rendement oplevert. In cijfers vertalen
deze ontwikkelingen zich als volgt.

Jaarresultaat 2014

De invoering van de verhuurderheffing en de
saneringsheffing hebben ons gedwongen in
2013 en 2014 een aantal ingrijpende stappen
te zetten. De lijn van de reorganisatie en de
Tabel 7.1 Ontwikkelingen in cijfers
(In miljoenen euro’s)

2014

2013

Verschil

Bedrijfsopbrengsten zonder verkoop

268

264

4

Bedrijfslasten

162

155

7

Saldo

106

109

Financiële baten en lasten

-62

-67

5

44

42

2

9

-7

16

-39

-16

-23

Resultaat voor belasting

14

19

-5

Belasting

15

37

-22

0

1

-1

29

57

-28

Operationeel saldo na rente
Waardeverandering
Niet-gerealiseerde waardeverandering

Aandeel deelnemingen
Jaarresultaat

Operationeel saldo na rente
Bij het vergelijken van de operationele cijfers
is het belangrijk om mee te laten wegen dat
Rochdale per 1 augustus 2013 ongeveer
tweeduizend woningen in Heemskerk heeft
overgedragen aan collegacorporatie Woon
Op Maat te Heemskerk. De cijfers van de
exploitatie en verkoop van dit bezit hebben wij

voor acht maanden opgenomen in de cijfers
van 2013.
De bedrijfsopbrengsten zijn in 2014 hoger dan
in 2013. De huurverhoging boven inflatie en
de toename van het geliberaliseerde deel van
het bezit hebben een positief effect op onze
huurinkomsten.
De bedrijfslasten zijn hoger dan in 2013. Daarbij

zorgt alleen al de verhuurderheffing voor een
stijging van € 20 mln. Zonder deze post zouden
de uitgaven in 2014 een stuk lager uitkomen.
De daling in de kosten komt door lagere
personeels- en organisatiekosten (€ 11 mln.).
De ingezette koers van kostenreductie begint
langzaam zichtbaar te worden en effect te
hebben. Wel hebben we extra geld uitgegeven
aan leefbaarheid en onderhoud.
De daling van de financiële baten en lasten
komt voor het overgrote deel door aflossing
van leningen en een beperkte herfinanciering
tegen lagere rente. De gemiddelde rente over
de portefeuille is met 4 basispunten (0,04%)
afgenomen. De rentelasten daalden met ruim
€ 4 mln. Per saldo is het operationeel resultaat
van Rochdale licht verbeterd.
Groot effect op het totale jaarresultaat hebben
twee “niet gerealiseerde” posten: waarde
verandering van het vastgoed en de latentie
vennootschapsbelasting. De laatste post heeft
betrekking op de verwachting dat Rochdale in
de toekomst minder vennootschapsbelasting
hoeft te betalen. De post niet gerealiseerde
waardeverandering heeft te maken met de
ontwikkeling van de marktwaarde van onze
voorraad. De ontwikkeling van de marktwaarde
lichten we hieronder toe.

7.4

Marktwaardeontwikkeling 2014

Rochdale waardeert haar bezit in de jaar
rekening op basis van marktwaarde in
verhuurde staat. Dat doen wij op basis van het
model van de Investment Property Databank
(IPD). Het IPD-rekenmodel maakt gebruik
van een Discounted Cash Flow (DCF)berekening. Dat betekent dat de inkomsten en
uitgaven voor een periode van vijftien jaar 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 vijftien jaar

(de zogenoemde exit yield). De kosten en
opbrengsten worden geschat aan de hand van
twee scenario’s: doorexploiteren en uitponden.
Per complex stel je uiteindelijk het scenario
met de hoogste uitkomst gelijk aan het begrip
‘marktwaarde in verhuurde staat’. Dat is de
reële waarde van het vastgoed.
Wij hebben de taxaties intern opgesteld.
Vervolgens hebben het IPD en een ter zake
deskundige externe taxateur (Colliers) de
taxaties gevalideerd.
In 2014 is een schattingswijziging toegepast
met betrekking tot de verwerking van de
erfpacht. In tegenstelling tot voorgaande jaren
zijn de bedragen die betrekking hebben op de
bestemmingswijziging van sociale huur naar
koop verwerkt in het eerste exploitatiejaar van
de berekening. In voorgaande jaren werden
deze bedragen toegerekend aan de gehele
exploitatieperiode. Als gevolg hiervan is de
waarde van de gehele portefeuille in 2014 met
€ 127 mln. afgenomen.
De marktwaarde verhuurde staat van de
portefeuille van Rochdale is eind 2014 € 3.897
mln., een daling met € 49 mln. ten opzichte
van eind 2013. De waarde van de sociale
portefeuille is € 3.308 mln. (2013 € 3.421 mln.)
en de waarde van de commerciële portefeuille
is € 589 mln. (2013 € 525 mln.).
De ontwikkeling van de marktwaarde laat zich,
naast de schattingswijziging, herleiden tot een
drietal ontwikkelingen, te weten de ontwikkeling
in de voorraad, investeringen en de autonome
(markt)ontwikkeling.
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Tabel 7.2 Verloop marktwaarde 2014 (x € mln.)
Beginstand
Schattingswijziging

Sociaal

Commercieel

Totaal

3.421

525

3.946

-121

-6

-127

18

11

29

-25

-23

-48

1

-1

0

11

0

11

-63

63

0

Voorraadmutaties
Opleveringen
Verkopen
Herrubricering
Overige mutaties
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Investeringen
Herclassificatie
Reële waardeverandering
Eindstand

Voorraadmutaties
In 2014 zijn de Amstelmeerschool, Amstel
kwartier 3a en Boelelaan fase 1 opgeleverd.
De marktwaarde bij oplevering van deze
complexen bedraagt € 29 mln.
De gerealiseerde verkopen in 2014, inclusief de
verkoop van Django, hebben de marktwaarde
met € 48 doen dalen.
Overige mutaties
Er is in 2014 voor € 11 mln. geïnvesteerd in het
vastgoed dat in exploitatie is. Hierin is € 7 mln.
begrepen inzake afkoop van erfpachtrechten.
Per saldo zijn er ongeveer 500 eenheden over
gegaan van de sociale naar de commerciële
portefeuille. De waarde hiervan is € 63 mln.
De reële waardemutatie is in 2014 uitgekomen
op een stijging van € 86 mln. Dit is de
waardemutatie die in de resultatenrekening
wordt opgenomen. De factoren die de
waardemutatie negatief beïnvloed hebben zijn:
• Inrekenen verhuurderheffing gedurende de
gehele DCF-periode
• Opnemen van een norm voor mechanische
ventilatie in de norm onderhoudskosten.
• Inrekenen van investeringsverplichtingen
(Amstelveenseweg, Heiman-/Suringastraat,
Zuidelijk Veld Kolenkit), dan wel technische

66

20

86

3.308

589

3.897

•

staat (ONP-panden, Kinkerbuurt fase 4 en 5)
op basis van het investeringsprogramma uit
de Meerjarenbegroting.
Lagere markthuren en negatievere verwach
ting ten aanzien van de markthuren in de
BOG-portefeuille

De waarde is positief beïnvloed door de
volgende factoren:
• Verlaging disconteringsvoet vanwege
het inrekenen van de verhuurderheffing
gedurende de gehele DCF-periode
• De stijging van de contracthuren
• De stijging van de leegwaarden
• De positievere verwachtingen ten aanzien
van de leegwaardeontwikkeling.

7.5

Financiële positie

Het jaarresultaat leidt tot een verbetering
van onze financiële positie eind 2014. Het
verbeterde operationeel resultaat heeft tot
gevolg dat de kengetallen die de toezicht
houders normeren zich positief ontwikkelen.
Op deze manier voldoet Rochdale aan de
(minimum-) criteria van het WSW en CFV. Heel
langzaam verbetert de positie zodanig dat er
ruimte beschikbaar komt voor intensivering van
de gemaakte beleidskeuzes. De kengetallen op

basis van bedrijfswaarde (methode WSW) voor
2014 staan in onderstaande tabel.
Tabel 7.3 Financiële kengetallen 2014
2014

norm

30,6%

> 20%

Interest Coverage Ratio

1,43

> 1,4

Debt Service Coverage Ratio

1,04

> 1,0

66,2%

< 75%

Solvabiliteit (%)

Loan to Value

De solvabiliteit op basis van waardering tegen
marktwaarde in verhuurde staat is toegenomen
met 2% tot 62% eind 2014.

De ONP-panden in de Kinkerbuurt voor de renovatie.

7.6

Financiering

Wij hebben eind 2014 een leningenportefeuille
van € 1.527 mln. ten opzichte van € 1.573 mln.
eind 2013. Wij hebben voor € 75 mln. aan
nieuwe geborgde leningen aangetrokken.
Daartegenover staan reguliere aflossingen en
eindaflossingen van € 121 mln.
Per saldo is onze liquiditeitspositie verder
verbeterd in 2014. Dankzij de positieve opera
tionele en (des)investeringskasstromen is onze
liquiditeitspositie gestegen van € 32 mln. aan
het begin van 2014 tot € 44 mln. aan het eind
van 2014.
De gemiddelde gewogen rentevoet van onze
leningenportefeuille bedroeg 4,05% (2013:
4,09%).
Voor onze financiële continuïteit is het
belangrijk om zeker te weten dat de nodige
financiering beschikbaar is, en dat wij de
rentelasten en renterisico’s kunnen beheersen.
Daarom vindt er periodiek overleg plaats over
het treasurybeleid in de treasurycommissie.
Hierbij krijgen wij ondersteuning van een
adviesbureau op het gebied van treasury.

Het jaarresultaat leidt
tot een verbetering van
onze financiële positie
eind 2014. Het verbeterde
operationeel resultaat heeft
tot gevolg dat de kengetallen
die de toezichthouders
normeren zich positief
ontwikkelen.
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7.7

Toekomst

Het positieve jaarresultaat leidt tot een
verbetering van onze financiële positie eind
2014. Heel langzaam verbetert de positie
zodanig dat er ruimte beschikbaar komt voor
intensivering van gemaakte beleidskeuzes. De
relevante kengetallen ontwikkelen zich als volgt:
Tabel 7.4 Financiële kengetallen 2015 - 2019
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2015

2016

2017

2018

2019

63,7%
35,7%

64,8%
36,5%

66,7%
39,8%

68,9%
43,4%

71,6%
47,7%

Interest Coverage Ratio

1,63

1,78

1,93

2,12

2,39

Debt Service Coverage Ratio

1,13

1,23

1,30

1,36

1,49

63,2%

61,5%

58,6%

55,3%

51,5%

Solvabiliteit obv marktwaarde
Solvabiliteit obv bedrijfswaarde

Loan to Value obv bedrijfswaarde

Dit vertaalt zich naar een toename van de
budgetten voor onderhoud en leefbaarheid
en betaalbaarheidsmaatregelen. Ook ontstaat
er weer meer ruimte in het investerings
programma. Daarbij richt de inspanning zich
in eerste instantie op veiligheid in de woning
en op het verbeteren van de energieprestatie.
Er is een programma voor de vervanging van
de open verbrandingstoestellen in al onze
woningen, en we investeren in de verbetering
van de energielabels. Hier wordt niet alleen het
milieu, maar ook de huurder beter van.
Wat betreft ontwikkeling van de bedrijfsvoering
is de komende periode, naast de invoering
van alle wijzigingen conform de Novelle,
het selectietraject van een nieuwe primaire
applicatie van belang. Het huidige systeem
dat door Rochdale wordt gebruikt, NCCW
First, wordt na afloop van het contract in 2017
niet langer door de leverancier onderhouden.
Rochdale is dan ook op zoek naar een
adequate vervanging. Bij de keuze voor een
nieuwe automatisering speelt het kunnen
voldoen aan de administratieve verplichtingen
die voortvloeien uit de Novelle, een belangrijke

rol. Met de nieuwe automatisering hopen we in
2017 klaar te zijn voor de toekomst.

7.8

Risicobeleid

Ons risicomanagementbeleid is gericht op
risico’s voorkomen, vermijden of verkleinen,
zodat wij onze doelen kunnen realiseren. Ons
systeem van risicomanagement hebben we
gebaseerd op het COSO-ERM-model, een
veelgebruikte internationale standaard voor
risicomanagement.
Systeem van risicomanagement
Wij willen de risico’s gestructureerd beheersen.
Daarom hebben we ervoor gekozen om
van risico’s identificeren en beheersen een
standaardonderdeel in het besturen van onze
organisatie te maken. Daarvoor hebben wij
diverse redenen:
• voldoen aan wet- en regelgeving; wettelijke
bepalingen en regelgeving van toezicht
houders;
• governance: vanuit het oogpunt van gover
nance wordt verwacht dat woningcorporaties
een effectief risicomanagementsysteem
hebben;

Alle projectplannen en
-rapportages hebben
een risicoparagraaf en
jaarlijks actualiseren
de managers de risico’s
voor de processen
waarvoor zij
verantwoordelijk zijn.
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•

•
•

•

aansluiten bij de denkwereld van de
omgeving (in het bijzonder die van het WSW
en CFV);
de kwaliteit van dienstverlening waarborgen
(kwaliteitszorg);
adequatere voorspellingen; we kunnen
beter voorspellingen doen (forecasting), op
strategisch, tactisch en operationeel niveau.
Risicosignalering en risicobewustzijn zijn op
alle niveaus belangrijk;
risicomanagement is in de hele maatschap
pelijke context van belang; onze activiteiten
staan veel meer in de belangstelling dan
voorheen.

Wij zijn een maatschappelijke en kapitaal
intensieve organisatie. Als kapitaalintensieve
organisatie kunnen wij grote financiële risico’s
dragen. Maar omdat het om maatschappelijk
kapitaal gaat, is elke euro verlies er één te
veel. Anders gezegd: de capaciteit om risico’s
op te vangen is groot, maar de tolerantie en
bereidheid om risico’s te dulden of aan te gaan
zijn aanzienlijk kleiner.
Wij kiezen er niet voor om financiële getallen te
koppelen aan risico’s, limieten, risicobereidheid

en risicotolerantie. Wel bepalen en toetsen
we periodiek de risicocapaciteit via een
scenarioanalyse.
Binnen onze organisatie hebben we veel aandacht voor risicomanagement. Alle projectplannen
en -rapportages hebben een risicoparagraaf en
jaarlijks actualiseren de managers de risico’s voor
de processen waarvoor zij verantwoordelijk zijn.
Risicomanagement staat ten minste een keer per
jaar op de agenda van de RvC.
Risicomanagement gedijt in een organisatie
waar aandacht is voor normen, waarden
en integriteit. Die krijgen vorm via onze
PRIMA-waarden (Professioneel, Resultaaten Klantgericht, Integer, Maatschappelijk
betrokken en Aanspreekbaar), maar wij
hanteren ook een uitgebreid instrumentarium
om integriteit te bevorderen. Dat zijn harde
en zachte instrumenten. Voorbeelden van
harde instrumenten zijn de integriteitscode
voor medewerkers, een klokkenluidersregeling
en interne en externe vertrouwenspersonen.
Zachte instrumenten zijn onder andere
dilemmaworkshops en informatie voor het
personeel over hoe wij integriteitskwesties
opvolgen.
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Het uitgangspunt voor het risicomanagement
zijn de organisatiedoelstellingen waarmee wij
onze missie willen behalen. Daarnaast hebben
we enkele organisatiedoelstellingen minder
expliciet vastgelegd. Dat zijn:
• compliance: voldoen aan wet- en regel
geving;
• rapportage: externe rapportage moet juist
(conform de eisen van de toezichthouder),
volledig en op tijd af zijn. Interne rappor
tages moeten de RvC voldoende inzicht
geven om effectief toezicht te kunnen
houden (juist en volledig) en moeten de
RvB en het management in staat stellen om
de juiste beslissingen te nemen en om te
kunnen sturen.
Gebeurtenissen (risico’s) identificeren en
beheersmaatregelen formuleren
Het management van Rochdale is primair
verantwoordelijk voor risico’s identificeren en
laten vastleggen. Van bestuurders en manage
ment verwachten we dat zij voldoende externe
contacten hebben en dat zij de belangen van
stakeholders meewegen in de risico-identificatie.
Om ‘tunnelvisie’ te voorkomen, organiseren
wij om de twee jaar een interviewronde waarin
wij een aantal externe stakeholders expliciet
vragen naar hun beeld van de risico’s die
Rochdale loopt. Daarnaast hebben wij dit
jaar onze risicoanalyse vergeleken met de
risicobeoordelingssystematiek van het WSW.
Dit om de verschillen te identificeren, te beoor
delen en als het nodig is het eigen model aan te
passen.
Risico’s en beheersmaatregelen koppelen we
aan onze sturende, primaire of ondersteunende
processen. Daarbij is de proceseigenaar ook
risico-eigenaar. Behalve beheersmaatregelen
kunnen we ook verbetermaatregelen vast
leggen. Het uitgangspunt hierbij is dat wij
de verbetermaatregel binnen nu en een jaar
invoeren.

Risico’s indentificeren

Risico’s
beoordelen
Continu
verbeteren
Risicomanagementstrategie toepassen
Monitoren

Beheersingsprocessen
inrichten

Risicobeoordeling
Om vast te stellen hoe we risico’s moeten
beheersen, analyseren wij ze vanzelfsprekend
eerst. Daarbij houden we rekening met hun
waarschijnlijkheid en impact. We schatten de
inherente risico’s en de restrisico’s in. Onze
risicobeoordeling gaat als volgt:
• De managers zijn verantwoordelijk voor
het inschatten van de risico’s. Dat doen zij
bij het formuleren van nieuwe risico’s en
ten minste jaarlijks voor alle risico’s. De
beoordeling vindt plaats aan de hand van de
risicocriteria voor kans en impact die vooraf
gedefinieerd zijn.
• Dan volgt een second opinion. De compliance
deskundige en de fiscaal specialist valideren
alle compliance en de fiscale risico’s.
• Daarna voeren we een kans-x-impact
analyse uit. Hieruit komt een risicoscore:
laag, midden, hoog of zeer hoog.
• De portefeuillehouders krijgen de over
zichten van alle risico’s in hun portefeuille.
Zij bespreken met hun managers ten minste
de risico’s die ‘hoog’ of ‘zeer hoog’ scoren.

Naast de risicobeoordeling door managers is
er periodiek een kwantitatieve analyse door
de afdeling Planning & Control in de vorm van
een stresstest en/of scenarioanalyse. Dat zijn
technieken om risico’s met een kleine kans
van optreden maar met een potentieel grote
impact te analyseren. Uit de analyse blijkt of
wij de capaciteit hebben om deze risico’s op te
vangen als zij zich manifesteren.
Risicoreactie
Op basis van de jaarlijkse risicobeoordeling
maakt de afdeling Interne Beheersing (IB) een
rapportage met de toprisico’s. Per toprisico
stelt IB samen met de manager/risico-eigenaar
een strategie voor: accepteren, vermijden,
verminderen of delen.
De RvB ontvangt de rapportage om de strategie
vast te stellen. Voor 2014 heeft de RvB de
volgende toprisico’s vastgesteld.

Beheersmaatregelen
Voor elk risico in het risicoregister hebben
wij beheersmaatregelen geformuleerd en
geïmplementeerd. Ook kunnen we verbeter
maatregelen noemen om het risico verder te
verkleinen. De beheersmaatregelen hebben
we gekoppeld aan de procesbeschrijvingen die
alle medewerkers via intranet (MAVIM) kunnen
raadplegen. Behalve procesbeschrijvingen
hebben wij ook beheersmaatregelen zoals:
• functiescheiding in primaire systemen;
• richtlijnen, bijvoorbeeld rond integriteit;
• toetsingskaders zoals het investerings- en
het treasurystatuut;
• andere kaders zoals een ICT-beleid, leidraad
projectontwikkeling en een procedure en
transactieregister voor vastgoedtransacties;
• een verzekeringsportefeuille waarmee we
risico’s als schade, brand en aansprakelijk
heid afdekken.

Tabel 7.5 Toprisico’s, verbetermaatregelen en resultaat
Risico

Verbetermaatregelen

Resultaat

Planmatig onderhoud/inkoop
onderhoud: geen goed beeld
complexen, inkooprisico’s niet
afgedekt

• Conditiemeting matige complexen
afgerond
• Conditiemeting overige complexen
opgestart
• Inkoopplan en inkoopagenda
• Inhuurexpertise voor aanbestedingen
• Opstarten inkoopfunctie

Zicht op de onderhoudsstaat van ons
bezit, risico’s in beeld en daardoor is
risico afgenomen.
Inkoopproces blijft voor 2015 ook een
groot aandachtspunt.

PRIMA handelen/organisatie
cultuur

•
•
•
•
•

Cultuur is lastig te meten, medewerkers
geven aan dat Kgotla, lean en het project
duurzame inzetbaarheid goed zijn
ontvangen.

Kernwaarden geformuleerd met OR
Kgotla-(cultuur)traject
Leanverbetertrajecten
Managementdevelopmenttraject
Start project duurzame inzetbaarheid
medewerkers
• Medewerkersonderzoek uitgevoerd

Verkoop: de doelstellingen niet
• De verkoopvijver uitbreiden
halen en/of niet voldoen aan ver- • Leantraject met kortere doorlooptijd
koopregels
verkoopklaar maken en meer overzicht
over de onderhanden woningen als
resultaat
• Meer aandacht voor naleving verkoop
regels, onder andere via maandelijkse
interne controle

Het risico is lager geworden doordat de
verkoopmarkt aangetrokken is, overzicht
over onder handen woningen, kortere
doorlooptijd en verbeterde interne
controle.

(vervolg op pagina 56)
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Tabel 7.5 Toprisico’s, verbetermaatregelen en resultaat (vervolg)
Risico
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Verbetermaatregelen

Resultaat

BOG-panden staan langdurig
• Project ‘BOG-basis op orde’ is
leeg en parkeerplaatsen zijn
afgerond. BOG-huurders van wie
onverhuurbaar of onverkoopbaar
gegevens ontbraken, hebben we
aangeschreven en bezocht om
ontbrekende huurcontracten en KvKinschrijvingen op te halen
• Naar aanleiding van de inventarisatie
krijgen huurders nieuwe huurcontracten
aangeboden met marktconforme
huurprijzen
• Contact met een partij die een deel van
de leegstaande parkeergarages kan
gaan exploiteren
• Werkprocessen opnieuw vastgelegd en
werkafspraken gemaakt met de andere
afdelingen

BOG-administratie op orde en huur
opbrengstpotentieel in kaart. Risico van
parkeerplaatsen kunnen we misschien
overdragen naar derde. Risico van leeg
stand als marktrisico blijft echter aan
wezig.

Personeel (o.a. ziekteverzuim)

Ziekteverzuim is lager. Resultaten mede
werkersonderzoek laten lagere tevreden
heid dan in 2012. Resultaten onderzoek
AFWC pas in 2015 bekend.

• Nieuwe arbodienst en het VISMAregistratie en -volgsysteem voor
ziekteverzuim
• Onderzoek met Amsterdamse
Federatie van Woningcorporatie
naar inzichtelijk maken strategische
personeelsplanning
• Medewerkersonderzoek

Bewaking/monitoring
We bewaken het totale ondernemingsrisico
management en als dat nodig is, brengen we
veranderingen aan onder eindverantwoorde
lijkheid van de RvB. Dat doen we als volgt:
• Via dagelijks managementtoezicht; het
management ziet erop toe op dat beheers
maatregelen worden uitgevoerd en verbeter
maatregelen geïmplementeerd.
• Voor grote risico’s binnen de primaire
processen hebben we controles op de
uitvoering van de beheersmaatregelen
opgenomen in het Rochdale Interne
controleplan.
• IB voert jaarlijks ongeveer tien audits uit op
basis van een ‘risk based’ auditkalender.
Deze auditkalender stellen we op basis
van de jaarlijkse risicowaardering op. Ook
de bevindingen van de accountant in de
managementletter zijn input voor deze
auditkalender.

Continu verbeteren
Voor de vijf toprisico’s hebben we een actieplan
opgesteld om de beheersing te verbeteren.
Daarnaast gebruiken we de bevindingen en
aanbevelingen van de audits en vanuit de
managementletter van de accountant om de
risico’s nog beter te beheersen.
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8 De organisatie
Wij bereiken onze doelen dankzij gemotiveerde en professionele medewerkers die werken
volgens onze kernwaarden. Die kernwaarden zijn: professioneel, resultaat- en klantgericht,
integer, maatschappelijk betrokken en aanspreekbaar (afgekort als PRIMA). In dit hoofdstuk
leest u hoe we de ontwikkeling van onze organisatie en onze medewerkers handen en voeten
hebben gegeven.

8.1

Ontwikkelingen in de organisatie

De structuur van de nieuwe organisatie staat,
maar de gevolgen van de personele reorganisatie in 2013 waren in 2014 nog merkbaar.
In januari startte de nieuwe afdeling Vastgoed
(een samenvoeging van de afdelingen Projectontwikkeling en Planmatig onderhoud) en zijn

we begonnen de afdeling Dagelijks Onderhoud
te centraliseren. Verder waren er nog enkele
uitgesteld boventalligen aan het werk of bezig
met het outplacementtraject. Door natuurlijk
verloop hebben we sommige boventalligen
gelukkig alsnog kunnen plaatsen.

Afbeelding 8.1 Organisatieschema

Directeur-Bestuurder
Wonen en Zakelijke Markt

Directeur-Bestuurder
Vastgoed en Beleid
(Voorzitter RvB)

Directeur-Bestuurder
Financiën en Bedrijfsvoering

Woonservice

Staf

Vastgoed

Bestuurlijke
Zaken

Financiële
Administratie

Planning
& Control

Sociaal- en
Wijkbeheer

Dagelijks
Onderhoud

Strategie
& Beleid

Personeel
& Organisatie

Juridische
Zaken

Communicatie

Zakelijke
Markt

Incasso

ICT

Facilitaire
Diensten

Treasury

Interne
Beheersing

KCC
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Tabel 8.1 Aantal fte’s in dienst
Vaste contracten

Eind 2014

Eind 2013

381,0

404,9

Tijdelijke contracten

17,9

18,1

Totaal reguliere fte’s

398,9

423,0

52,9

26,7

451,8

449,7

Inleners
Totaal
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•

Ons doel om eind 2014 maximaal 400 fte in
dienst te hebben, hebben we behaald. Dit is
exclusief de flexibele schil van het KCC. De
daling van het aantal reguliere fte’s is in 2014
doorgezet; we gingen van 423,0 naar 398,9 fte.
In de loop van 2015 treden er nog enkele uit
gesteld boventallige medewerkers uit dienst:
ruim 5 fte.
Het totaal aantal fte per eind 2014 ligt wel
enkele fte’s hoger dan eind 2013. Dit komt
door het grote aantal inleners dat we nodig
hadden bij het opstarten van de nieuwe
organisatiestructuur. In de loop van 2015
verwachten we weer terug te zijn op het aantal
inleners van eind 2013.
Ook hebben we in 2014 de eerste stappen
gezet in de organisatieontwikkeling door onze
werkprocessen te verbeteren en de mede
werkers hierbij te betrekken. Deze stappen
zijn onderdeel van een meerjarig traject dat
we in 2014 zijn gestart en dat is gericht op de
verandering van onze werkcultuur. Ons doel
is een zakelijker werkcultuur waarin we sterk
op samenwerken gericht zijn en waarin we
verantwoordelijkheden lager in de organisatie
onderbrengen. Daarmee verbeteren we onze
dienstverlening aan klanten.

8.2 Professionele en gemotiveerde
medewerkers
In ons Koersdocument hebben we als doel
gesteld dat onze medewerkers professioneel
en gemotiveerd zijn. We hebben verschillende
maatregelen genomen om onze manier van
werken te verbeteren:

•

•

•

We hebben een aantal medewerkers
opgeleid als procesbegeleider om de
samenwerking binnen de organisatie te
verbeteren.
In de eerste helft van 2014 hebben veel
afdelingen bijeenkomsten gehouden
om te bespreken hoe we de onderlinge
samenwerking kunnen verbeteren.
Andere onderwerpen van gesprek waren
bijvoorbeeld de wens om klantgericht maar
zakelijk te werken en de medewerkers te
stimuleren hun verantwoordelijkheden te
nemen.
In de eerste helft van 2014 doorliepen
we een verbeteringstraject voor het wijk
gericht werken via de Kgotla-methode.
De verbeterpunten hebben we uitgewerkt
in wijkteamplannen. In 2015 hebben de
wijkteams ook de verantwoordelijkheid over
een eigen budget voor de wijk, waarover de
medewerkers gezamenlijk beslissen.
Aan de hand van de leanmethode hebben
medewerkers zelf kritisch gekeken naar
een aantal van onze werkprocessen en
verbetervoorstellen gedaan.

In 2015 gaan we aan de slag met de uitkomsten
van het medewerkersonderzoek dat eind 2014 is
gehouden. Elke afdeling bespreekt de verbeter
punten. Voor de overkoepelende organisatie
analyseren we de scores op basis van de
cultuurwaarden.
Ziekteverzuim
Het totale ziekteverzuim voor 2014 is 6,0%
en daarmee zitten we onder het streven
voor 2014 (6,5%). Het doel voor 2015 is het
ziekteverzuim verder terug te brengen. Het
management, P&O en de arbodienst (nieuw
aangesteld vanaf 1 april 2014) blijven intensief
aandacht schenken aan preventie, begeleiding
en re-integratie van zieke medewerkers, net als
in 2014.

Duurzame inzetbaarheid en leiderschaps
ontwikkeling
We zijn begonnen het beleid rond duurzame
inzetbaarheid uit te rollen, door workshops
loopbaanontwikkeling aan te bieden. Dit
stimuleert het bewustzijn bij medewerkers om
zelf hun loopbaan te bepalen. Al 10% van de
medewerkers nam in 2014 op eigen initiatief
deel aan de workshop en ons doel voor 2015 is
dat deze trend doorzet.
We focussen intern op inzetbaarheid van
medewerkers, maar we pakken die inzetbaarheid ook samen met andere Amsterdamse
corporaties op. We werken samen rond thema’s
als: bewustwording, strategische personeelsplanning en een gezamenlijk banencentrum,
zodat we meer personele beweging creëren en
de inzetbaarheid van medewerkers vergroten.
In 2013 startten we met een management
developmentprogramma voor alle leiding
gevenden en rondden het in 2014 af. Via
collectieve trainingen werkten alle leiding
gevenden aan persoonlijke leerdoelen en
leerroutes. Het programma heeft als doelen:
effectiever managementgedrag, persoonlijk
leiderschap gericht op het stimuleren en
ondersteunen van medewerkers en meer
resultaatgerichtheid en effectiviteit.

8.3

Integriteit

Integer is een van de vijf PRIMA-waarden en
daarmee een permanent aandachtspunt in onze
bedrijfscultuur, met spelregels die iedereen
begrijpt en sancties voor als het onverhoopt
misgaat.
In januari 2014 werden de herziene integriteits
reglementen van kracht: Code gedrag en
integriteit, Regeling gewenst gedrag binnen
Rochdale en Regeling bij mogelijke misstanden.
Nu is het vooral zaak om onze regels en
afspraken up-to-date te houden, te zorgen voor

procedures die goed werken als er integriteits
schendingen zijn en om voorlichting te geven.
Voor nieuwe medewerkers op kwetsbare
functies hebben we een pre-employment
screening. Bij alle werkoverleggen stond
integriteit op de agenda; dat is inmiddels een
vaste routine.
We hebben twee integriteitszaken afgehandeld.
De eerste heeft na onderzoek van de
Commissie geleid tot een berisping. De tweede
zaak bleek na onderzoek niet gegrond en
hebben we afgesloten.

8.4

Verbindingen

Algemeen
Een corporatie kan voor het uitvoeren van
haar activiteiten een samenwerkingsverband
aangaan met derden. In de volkshuisvesting
regelgeving is het oprichten van een aparte
organisatie of het opzetten van een samen
werkingsverband toegestaan als dat bijdraagt
aan de kerntaken van een toegelaten instelling.
En als hetzelfde resultaat niet op een andere
manier kan worden bereikt. Zulke samen
werkingsverbanden noemen wij verbindingen.
De RvC heeft een reglement verbindingen
goedgekeurd waarin vastligt binnen welke
(risico)kaders de RvB beslissingen neemt over
verbindingen aangaan, vormgeven, wijzigen, in
stand houden, afstoten en sturen.
Bepaalde besluiten kan de RvB niet delegeren
of mandateren aan andere organen of functio
narissen van Woningstichting Rochdale. Dat zijn:
• dochtervennootschappen (laten) oprichten;
• deelnemen in ondernemingen;
• een belang in deelnemingen verminderen en
afstoten;
• deelnemingen liquideren;
• duurzame samenwerking met andere
partijen aangaan.
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De RvC houdt toezicht op het te voeren beleid,
het gevoerde beleid en de algemene gang
van zaken rond verbindingen. De RvC toetst
in dit kader ook of de RvB in control is rond
de verbindingen en of de risico’s evenwichtig
over de samenwerkingspartners zijn verdeeld.
De RvC ontvangt twee keer per jaar een
rapportage over de verbindingen.
Rond elke (voorgenomen) verbinding is de
RvB verantwoordelijk voor het systematisch,
onderbouwd en schriftelijk vastleggen van
het beleid en de besluitvorming rond die
(voorgenomen) verbinding.
Als wij de verbindingen positioneren in onze

juridische structuur, maken wij een onderscheid
tussen verbindingen rond (vastgoed)projectenen
overige verbindingen die vaak volkshuisvestelijk
zijn. De activiteiten die in de verbindingen zijn
ondergebracht kwalificeren als toegestaan.
Structuur
Per 31 december heeft Woningstichting
Rochdale een belang in 31 verbindingen (zie
ook overzicht).
In december hebben wij het aandeel van Django
B.V. verkocht aan Eigen Haard. De Grondbank
Badhuisweg C.V. en Ontwikkelingscombinatie
Pontsteiger VOF zijn in 2014 opgeheven.

Tabel 8.2 Verloopoverzicht verbindingen 2014
31-12-2013 Oprichting
Interne organisatorische verbindingen

5

Volkshuisvestelijke verbindingen

3

Productieverbindingen
Overige verbindingen
Totaal

22

Verkoop

Gesplitst

Opgeheven

5
-1

2

1

-2

21

-2

31

3
33

Wij hadden op 31 december de volgende
verbindingen.
Rochdale Onderhoud B.V. (02)
Rochdale Onderhoud B.V. voert onderhoudsactiviteiten uit voor woningen in het werkgebied
van Woningstichting Rochdale. Onder de
werkzaamheden vallen onder meer dagelijks
onderhoud, medische aanpassingen en contractonderhoud.
Rochdale Projectontwikkeling B.V. (03)
De activiteiten van deze besloten vennootschap
(bv) hebben wij 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 bv. De activiteiten zijn
beëindigd.

Overig 31-12-2014

3
1

-1

0

Rochdale heeft zich bij de Kamer van Koophandel aansprakelijk gesteld voor de schulden
van deze vennootschap door een aansprakelijkheidsverklaring te deponeren.
Rochdale Holding B.V. (04)
Rochdale Holding B.V. heeft als doel andere
vennootschappen en ondernemingen op te
richten, erin deel te nemen, er het bestuur over
te voeren of zich er op een andere manier
financieel voor te interesseren.
In 2013 hebben wij besloten Rochdale Holding
B.V. te laten fuseren met Rochdale Participaties
B.V. Beide zijn 100% eigendom van Woningstichting Rochdale. Rochdale Holding zal de
verkrijgende vennootschap zijn. Deze fusie is
in 2014 nog niet doorgegaan. Uit juridische
overwegingen effectueren wij deze fusie in een
later stadium.

Rochdale Exploitatie en
Projectontwikkeling B.V. (05)
Rochdale Exploitatie- en Projectontwikkeling
B.V. vervult in voorkomende gevallen de rol
van (beherend) vennoot in constructies met
een commanditaire vennootschap (cv) of de
rol van aandeelhouder in projectontwikkelings
activiteiten.

De Jonge Voorn B.V. (102) en
de Jonge Voorn C.V. (143)
Hierbij gaat het om een grondpositie in Koog
aan de Zaan. Wij werken hierbij samen met
de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). Er
is een pachter gevonden die de grondpositie
tijdelijk gebruikt als paintballterrein. Er zijn geen
specifieke ontwikkelingen in deze entiteiten.

Rochdale Participaties B.V. (07)
Rochdale Participaties B.V. heeft als primair
doel (project)deelnemingen te financieren,
vooral van cv’s.
In 2013 hebben wij besloten om Rochdale
Participaties B.V. te laten fuseren met Rochdale
Holding B.V. Beide zijn 100% eigendom van
Woningstichting Rochdale. Rochdale Holding
zal de verkrijgende vennootschap zijn. Deze
fusie is in 2014 nog niet doorgegaan. Uit juridische overwegingen effectueren wij deze fusie in
een later stadium.

Gemeenschappelijk Glas Amsterdam B.V.
(107) en Glasvezelnet Amsterdam B.V. (106)
Wij doen sinds 2006 mee met het glasvezel
project Amsterdam. Sinds 2009 zijn wij
aandeelhouder in Gemeenschappelijk Glas
Amsterdam B.V. (GGA B.V.), met een aandeelpercentage van 6,25. Van deze bv zijn ook
drie andere Amsterdamse woningcorporaties
en de gemeente Amsterdam aandeelhouder.
De bv heeft 30% van de aandelen in Glas
vezelnet Amsterdam B.V. (GNA B.V.). In GNA
B.V. participeert ook Reggefiber ttH B.V. (een
samenwerkingsverband van Reggefiber en
KPN). GNA B.V. heeft als doel een glasvezel
netwerk naar alle woningen in Amsterdam aan
te leggen. Binnen GGA B.V. hebben de aandeelhouders (corporaties en gemeente)
de krachten gebundeld voor hun inbreng in
GNA B.V.
Eind 2014 waren bijna 67.000 woningen aan
gesloten op het glasvezelnetwerk (Homes
Passed) in Amsterdam, waarvan ruim 42.000
daadwerkelijk zijn afgemonteerd in de woning
(Homes Connected). Hiervan zijn eind 2014
bijna 16.000 aansluitingen verhuurd (Homes
Activated). Dat is een gemiddelde bezetting van
23,4% (een stijging van 3,2% t.o.v. 2013).
Per 1 januari 2010 hebben de woningcorporaties die in GGA B.V. participeren een
gewijzigde toestemming van het ministerie
voor hun deelname in de aanleg van dit open
glasvezelnetwerk. Deze nieuwe toestemming
is gebaseerd op het zogenoemde proportionaliteitsbeginsel. Dat betekent dat het aandeel van

Woningnet N.V. (11)
WoningNet N.V. is een samenwerkingsverband
van een groot aantal corporaties uit de Stadsregio Amsterdam en ook van andere woningmarktgebieden met als gemeenschappelijk doel
werkzaam te zijn op het gebied van de woonruimteverdeling.
Robora Zuidoost V.O.F. (101)
Dit is een vennootschap onder firma (vof)
samen met Bouwfonds. Alle woningen van het
project Karspelhof fase 1 zijn verkocht. Daarom
wordt de vof geliquideerd. In oktober hebben
wij hiervoor een liquidatie- en ontvlechtingsovereenkomst getekend. Daarin staat dat de
grondpositie Karspelhof 2B samen met enige
andere grondposities in Zuidoost en de positie
aan de Houthavens aan de gemeente wordt
teruggeven, samen met een vergoeding van
€ 3,5 mln. Bouwfonds draagt in dit bedrag bij
voor zover het de gezamenlijke posities betreft.
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de investeringen van corporaties in een glas
vezelnetwerk niet hoger mag zijn dan de kosten
die zouden zijn gemaakt als de corporaties zelf
glasvezel hadden aangelegd van wijkcentrale
tot in de meterkast van de woningen. Rochdale
voldoet aan deze voorwaarde.
GNA B.V. leed in 2014 verlies en behaalde dus
een negatief resultaat.
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RH Vastgoed Amstelveen B.V. (110)
In deze vennootschap is een ontwikkelpositie in
Hoofddorp opgenomen. In juni 2014 is een hernieuwde koopovereenkomst met ontbindende
voorwaarden gesloten met Van Rhijn Bouw
BV. De verwachting is dat de koper in 2015 zal
uitnemen. Als aan de ontbindende voorwaarden
wordt voldaan wordt het contract eind 2015
ontbonden.
Banne Binnen Beheer B.V. (118) en
Banne Binnen C.V. (119)
Dit is een samenwerkingsverband van Rochdale en BAM met als doel een aantal locaties in
de wijk de Banne in Amsterdam-Noord te herontwikkelen. Van het project Bezaanjachtplein
staat nog een aantal winkelunits en parkeerplaatsen te koop. Van het project Ankerplaats
is in 2014 de verkoop van de 34 eengezinswoningen gestart. Bij 80% voorverkoop kunnen we
in het begin van het tweede kwartaal van 2015
met de bouw starten.
Grondbank Badhuisweg Beheer B.V. (120)
Grondbank Badhuisweg Zaandam C.V. is per 30
november 2014 geliquideerd. Grondbank Badhuisweg Beheer B.V. wordt in 2015 geliquideerd.
Stichting de Zaanwerf (123) en Ontwikke
lingsmaatschappij de Zaanwerf C.V. (124)
Dit betreft een samenwerkingsverband van
BAM en Rochdale. De geplande projecten zijn
uitgevoerd en afgerond. De stichting moet nog
geliquideerd worden.

Stichting de Zaanwerf 2 (125) en Ontwikke
lingsmaatschappij de Zaanwerf 2 C.V. (126)
Dit is een samenwerking van Rochdale en
BAM. In de cv worden een aantal vastgoedposities geëxploiteerd. Het doel was om deze te
ontwikkelen, maar door de economische crisis
is dat nog niet gelukt.
Exploitatiemaatschappij Brandemeer B.V. (131)
Er zijn geen ontwikkelingen in deze ‘lege’ bv. In
2015 volgt de liquidatie.
Ontwikkelingscombinatie Grote Buitendijk
Beheer B.V. (134) en Ontwikkelingscombinatie Grote Buitendijk C.V. (135)
Dit is een samenwerkingsverband van Rochdale en KOM voor het ontwikkelen van een
grondpositie in Velserbroek. De ontwikkeling
staat on hold.
Rochdam Beheer B.V. (138)
In 2014 hebben we besloten om in Rochdam
Beheer B.V. het project Breehorn op te nemen.
Van het project Breehorngebied fase 1 zal Syn
trus Achmea 71 woningen afnemen. Het project
wordt turnkey vanuit Rochdam B.V. geleverd.
Kwadijkerpark Beheer B.V. (136) en
Kwadijkerpark C.V. (140)
Dit is een samenwerkingsverband van
Rochdaleen BAM. Het heeft tot doel grond
van de Prinsenstichting in Purmerend te
herontwikkelen. Het gaat om grond die al
eigendom is van de Prinsenstichting of die de
stichting nog wil verwerven. De voorverkoop
van de eerste fase is erg teleurstellend
verlopen.Als gevolg van de tegenvallende
aandacht bij kopers hebben Rochdale en BAM
besloten de promotionele inspanningen te stoppen en niet tot formele verkoop over te gaan.
Daarmee is ook het verder verwerven van
grond voorlopig gestaakt. De partijen beraden
zich nu op een mogelijke andere aanpak.

Amstelkwartier Beheer B.V. (141 )
Amstelkwartier C.V. (142)
Dit is een samenwerkingsverband van
Rochdale en Kondor Wessels. Het is gericht op
sociaal en commercieel vastgoed in het zogenoemde Amstelkwartier ontwikkelen. In verband
met de stagnerende afname van koopwoningen
zijn voorlopig alleen de beide projecten met
sociale huurwoningen (fase 4C en 3A) gestart,
inclusief een basisschool en kinderdagverblijf.
Deze projecten zijn in 2014 afgerond.
De ontwikkeling van de koopwoningen van
beide fases staat voorlopig stil. In 2015 bekijken
we of, en onder welke voorwaarden, we dit
project weer nieuw leven gaan inblazen.

Rochdale Marktontwikkeling B.V. (150)
In 2014 is Rochdale Marktontwikkeling B.V.
opgericht. Hierin brengen wij in 2015 het project
Jeruzalem Blok I onder. Dit project bestaat uit
24 markthuur eengezinswoningen. Na ontwikkeling neemt Bouwinvest deze 24 woningen af.

Suriname. Hiertoe is in Paramaribo in 2000
Woningstichting Sekrepatu opgericht, naar
Nederlands model. Sekrepatu en Brasa zetten zich samen in voor het ontwikkelen van
(sociale)woningbouw in Suriname, in het
bijzonder voor ouderen en remigranten. Vanuit
Nederland stellen wij specialistische kennis
rond volkshuisvesting en de ontwikkeling en het
beheer van woningen ter beschikking.
Woningstichting Sekrepatu heeft een lokaal
bestuur en Stichting Brasa vormt de Raad van
Toezicht.
Sekrepatu heeft haar eerdere ambities van
500 huurwoningen naar beneden bijgesteld en
heeft in totaal 257 huurwoningen opgeleverd,
verdeeld over 4 complexen, die grotendeels in
exploitatie zijn. Sekrepatu heeft daarmee een
omslag gemaakt van een ontwikkelende, naar
een voornamelijk beherende woningstichting.
Het laatste complex Buiten, met 71 huur
woningen en 30 vrije kavels is in 2013 voltooid.
Deze 257 woningen en het beheer voor derden,
vormen voor Sekrepatu voldoende basis om als
zelfstandige woningcorporatie verder te gaan.
In 2014 zijn vervolgstappen gezet om
Sekrepatufinancieel te verzelfstandigen.
Rochdale heeft in 2014 € 240.000 naar de
Stichting Brasa overgemaakt. Dit bedrag is
voor de afrekening van de jaarlijkse en de
extra storting in het Brasafonds ( € 200.000)
de dekking van de apparaatskosten (€ 40.000)
over 2014.
Rochdale heeft in 2014 voldaan aan de bepaling voor steunverlening aan buitenlandse
corporaties.

Stichting Brasa (901)
Sinds 2006 maakt Rochdale deel uit van
Stichting Brasa. Samen met de Amsterdamse
woningcorporaties Stadgenoot en de Key vormt
Rochdale het bestuur van Brasa. De belang
rijkste doelstelling van de stichting is het helpen
opzetten van een lokale woningcorporatie in

Stichting Derdengelden Capelle Makelaars
(902)
Deze entiteit werd gebruikt om huurgelden voor
BOG-bezit te innen. Vanaf 2011 innen wij de
huur zelf. Er zijn geen activiteiten meer in deze
entiteit. Er loopt nog een btw-onderzoek. Als dat
is afgerond wordt de Stichting geliquideerd.

V.O.F. Kolenkit (143)
De V.O.F. Kolenkit is een samenwerkingsverband van Rochdale en Stadgenoot om samen
het Zuidelijk Veld in de Kolenkitbuurt in Amsterdam te ontwikkelen. De eerste twee projecten
hierin zijn opgeleverd: Lommerrijk Bomen en
Scala. In 2012 hebben wij een nieuwe samenwerkingsovereenkomst gesloten. Die houdt in
dat de vennoten de resterende fasen afzonderlijk, buiten de vof ontwikkelen. Wanneer deze
verkenningen tot resultaat leiden kan de vof
ontbonden worden.
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Verbindingenstructuur per 31 december 2014

Stichting
De Zaanwerf
(123)

100,00%

Stichting
De Zaanwerf II
(125)

Woningstichting
Rochdale
(001)

56,9%

Rochdale
Onderhoud BV
(002)

15,50%

Vof Kolenkit
(144)

Woningnet NV
(011)
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100,00%

100,00%

RHRochdale
Vastgoed
Amstelveen BV
Projectontwikkeling
BV(110)
(003)

100,00%

RH Vastgoed
Amstelveen BV
(110)

100,00%

Exploitatiemaatschappij
Brandemeer BV
(131)

100,00%

Rochdale
Marktontwikkeling
BV (150)

100,00%

RochdAM
Beheer BV
(138)

Rochdale
Exploitatie- en
Projectontwikkeling
BV (005)

6,25%

100,00%

GemeenschappelijkGlas
Amsterdam BV
(107)

Grondbank
Badhuisweg
Beheer BV
(120)

30,00%

Glasvezelnet
Amsterdam BV
(106)

1,00%

49,50%

Ontwikkelingsmaatschappij
De Zaanwerf CV
(124)

1,00%

49,50%

Ontwikkelingsmaatschappij De
Zaanwerf II CV
(126)

Stichting derden
gelden Capelle
Makelaars (902)

Stichting Brasa
(901)

50,00%

Robora Zuidoost
VOF (101)
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100,00%

Rochdale
Holding BV
(004)

100,00%

Rochdale
Participaties BV
(007)

50,00%

50,00%

Banne Binnen
Beheer BV
(118)

2,00%

49%

Banne Binnen CV
(119)

50,00%

Ontwikkelingscombinatie Grote
Buitendijk BV
(134)

2,00%

49%

50,00%

Amstelkwartier
Beheer BV
(141)

2,00%

Ontwikkelingscombinatie Grote
Buitendijk CV
(135)

49%

Amstelkwartier
CV (142)

20,00%

Kwadijkerpark
Beheer BV
(136)

1,00%

De Jonge Voorn
BV (102)

49,50%

Kwadijkerpark
CV (140)

2,00%

19,60%

De Jonge Voorn
CV (143)

Legenda
commanditaire vennoot

volkshuisvestelijke verbindingen

beherend vennoot

productie verbindingen

interne organisatorische verbindingen

overige verbindingen
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9 Governance
Governance gaat over goed ondernemingsbestuur. We hechten belang aan goed bestuur door
effectief toezicht, een transparante inrichting van de organisatie, een voortdurende dialoog met
de belanghebbenden en zorgvuldig met de klanten omgaan.

9.1

Governancecode

De branche heeft de Aedescode en de Gover
nancecode Woningcorporaties opgesteld. Deze
codes geven normen voor het inrichten van de
bestuurlijke organisatie. Wij onderschrijven beide
codes, maar op twee onderdelen wijken wij van
de Governancecode Woningcorporaties af:
• De code beveelt aan bestuurders voor
maximaal vier jaar te benoemen. De
RvC heeft de bestuurders in 2010 voor
onbepaalde tijd benoemd. De raad heeft
hiervoor gekozen om de continuïteit
te garanderen en stelde vast dat bij
overeenkomsten voor bepaalde tijd
afspraken nodig zijn om voortijdige
beëindiging adequaat te regelen.
• De code beveelt aan dat voor iedereen
kenbaar de belanghebbenden van de
corporatie worden benoemd en dat een
woningcorporatie een verslag maakt
over wat ze met belanghebbenden
heeft besproken. Vanzelfsprekend hecht
Rochdale als maatschappelijke onder
neming groot belang aan een dialoog
met belanghebbenden en willen we hen
betrekken bij het beleid. Wij vinden echter
dat het geen recht doet aan de dynamiek
van de dialoog als we de belanghebbenden
specifiek benoemen. Afhankelijk van het
onderwerp gaan we na welke personen,
instanties, partijen enzovoort wij uitnodigen
om informatie uit te wisselen. We geven
in algemene termen informatie over
dat overleg, via het jaarverslag en via
producten die we maken na de dialoog met
belanghebbenden.

9.2

Bestuur en toezicht

Een collegiale RvB bestuurt Rochdale. De RvC
heeft bepaald dat de RvB uit drie personen
bestaat, waarvan de RvC één persoon tot
voorzitter benoemt. In de statuten staan onder
andere bepalingen rond onverenigbaarheden,
bevoegdheden en beperkingen van de RvB.
Ze zijn verder uitgewerkt en vastgelegd in het
reglement Raad van Bestuur.
Uitgangspunt is dat de RvB besluiten via
consensus neemt. Voor bepaalde besluiten heeft
de raad goedkeuring van de RvC nodig. In onze
statuten staat om welke besluiten het gaat.
De RvC treedt op als werkgever van het
bestuur. De RvC stelt de beloning van de
bestuurders vast en kan de bestuurders
eventueel ook schorsen of ontslaan. De RvC
heeft als taak toezicht te houden op het beleid
van de RvB en op de algemene gang van
zaken in de stichting als toegelaten instelling en
de ondernemingen die met haar verbonden zijn.
De RvC staat de RvB met raad ter zijde. Ook
wijst de RvC de accountant aan.
In de statuten staan bepalingen voor de RvC
rond benoeming, onverenigbaarheden, taken
en bevoegdheden en werkwijze. Die bepalingen
zijn verder uitgewerkt en vastgelegd in het
reglement Raad van Commissarissen. De RvC
kent twee kerncommissies: een selectie- en
remuneratiecommissie en een auditcommissie.
In hoofdstuk 10 staat het verslag van de RvC
over 2014. In dat hoofdstuk staat ook informatie
over het beloningsbeleid.
De reglementen van de RvB en de RvC staan
op de website van Rochdale.
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9.3
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Visitatie

Zoals de Governancecode aangeeft, laten wij
ons eens per vier jaar visiteren. Een visitatie
laat zien of de prestaties van de organisatie
aansluiten bij de ambities. De visitatie
commissie toetst dan in hoeverre wij alle
plannen en afspraken in de afgelopen vier jaar
hebben uitgevoerd. In 2012 was de laatste
visitatie van Rochdale. Het resultaat daarvan
staat in het visitatierapport. De punten uit het
rapport hebben we opgepakt.

9.4

Risicobeheersing

Interne beheersing
Rochdale heeft de verantwoordelijkheid voor
risicobeheersing ondergebracht in een aparte
afdeling Interne Beheersing. Deze afdeling
ondersteunt de organisatie bij het halen van de
organisatiedoelen. Dat doet ze door te toetsen
of Rochdale voldoende waarborgen heeft om
haar doelen te bereiken en door te adviseren
over verbetermaatregelen. In paragraaf 7.10
staat welke specifieke activiteiten we rond
risicobeheersing ondernamen.
Integriteit
In onze Code Gedrag en Integriteit staan de
kaders voor wat Rochdale van haar mede
werkers verwacht in termen van gedrag en
handelen.
Voor integriteitskwesties hebben we de
Regeling Melding Mogelijke Misstanden. De
RvB zorgt er via deze regeling voor dat mede
werkers zonder gevaar voor hun rechtspositie
kunnen rapporteren over vermeende algemene,
operationele of financiële onregelmatigheden
in onze organisatie. Beide regelingen staan op
onze website.
Elk jaar stellen we een jaarplan integriteit op en
voeren dat uit. In paragraaf 8.3 staat wat we in
2014 deden rond integriteit.

Raad van Bestuur
Elke vorm en schijn van belangenverstrengeling
tussen Rochdale en leden van het bestuur
wordt vermeden. Besluiten tot het aangaan
van transacties waarbij tegenstrijdige belangen
van leden van het bestuur kunnen spelen die
van materiële betekenis zijn voor de woning
corporatie en/of voor de betreffende leden van
het bestuur, behoeven de goedkeuring van de
RvC.
Het door een lid van het bestuur aanvaarden
van een nevenfunctie die gezien aard of tijds
beslag van betekenis is voor de uitoefening van
de taak van bestuurder, behoeft voorafgaande
goedkeuring van de RvC.
Raad van Commissarissen
Alle leden van de RvC zijn onafhankelijk van
Rochdale en handelen zonder last of rugge
spraak, ook richting andere partijen. Er is geen
overlap met andere bestuursfuncties.
Geen van de commissarissen is of was in het
verleden in dienst van Rochdale of haar rechts
voorgangers. Ook onderhoudt 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 of onderhoudt
banden met Rochdale hetzij direct, hetzij
indirect, buiten het commissariaat. In 2014
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.
Compliance
Onder compliance verstaan we het vertalen
van de externe wet- en regelgeving en interne
afspraken naar de dagelijkse werkzaamheden
en ze inbedden in de procedures binnen
Rochdale.

Rochdale heeft de
verantwoordelijkheid
voor risicobeheersing
ondergebracht
in een aparte afdeling
Interne Beheersing.
Deze afdeling
ondersteunt de
organisatie bij het
halen van de
organisatiedoelen.

Door aandacht te hebben voor compliance
willen we allereerst het naleven van wetten
en afspraken, bevorderen. Tegelijkertijd willen
we ook de integriteit en de reputatie van
de organisatie die daarmee samenhangen
waarborgen.
In 2013 heeft Rochdale compliancebeleid
opgesteld. Iedere afdelingsmanager is
verantwoordelijk voor het beheersen van de
compliancerisico’s binnen het vakgebied van
die afdeling door:
• op de hoogte te blijven van veranderingen in
relevante wet- en regelgeving;
• de regelgeving te ‘vertalen’ in interne regels
en beleidslijnen;
• de regels en beleidslijnen te verankeren in
de bedrijfs- en/of afdelingsprocessen.
Rochdale hanteert het ‘Three Lines of Defence’-
model. De eerste linie zijn de afdelingen, die zelf
verantwoordelijk zijn voor het tijdig signaleren,
monitoren, tegen elkaar afwegen en beheersen
van compliancerisico’s. De tweede linie is de
afdeling Juridische Zaken, die de afdelingen

adviseert. De derde linie is de afdeling Interne
Beheersing, die toetst hoe de eerste en tweede
linie werken.
Toetsingskaders
We hebben een toetsingskader voor
verbindingen en voor investeringen. Het
reglement verbindingen stelden we in 2011
vast. In 2013 hebben we ons investerings
statuut vastgesteld.

9.5

Overleg met belanghebbenden

Wij betrekken belanghebbenden actief bij
beleid maken en evalueren. Op bestuurlijk
niveau overleggen we met de Bewonersraad
Rochdale, het overkoepelend orgaan van
huurders. Met de Bewonersraad hebben we in
2012 een nieuwe samenwerkingsovereenkomst
afgesloten. Daarin hebben we heldere
afspraken gemaakt over de onderlinge samen
werking. Op complexniveau overleggen we met
bewonerscommissies. Als er een renovatie- of
sloop-/nieuwbouwproject plaatsvindt, stimuleren
we dat er een projectcommissie van huurders
wordt opgericht zodat we daarmee kunnen
overleggen.
Andere belangrijke belanghebbenden zijn
toezichthouders, gemeenten en stadsdelen,
de stadsregio Amsterdam en instellingen
rond zorg en welzijn. Ook met hen
overleggen we structureel. We organiseren
stakeholderbijeenkomsten over specifieke
onderwerpen en onze bestuurders overleggen
geregeld met verschillende partijen.
In hoofdstuk 2 lichten wij toe waarover wij
concreet hebben overlegd met onze huurders
en met andere stakeholders.
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10		 Verslag van de Raad van
		Commissarissen
De RvC ziet als zijn belangrijkste taak zorgen voor een goed bestuur van de corporatie en daarop
goed toezicht houden. Hoe de RvC die taak vervult, staat in dit verslag.

Toezichts- en toetsingskader
Bij het uitoefenen van het toezicht hanteert de
Raad van Commissarissen als toezichtskader
de volgende middelen:
Wet- en regelgeving:
• de Woningwet
• het BBSH
• de Aedescode
• de Governancecode woningcorporaties
• Wet Normering Topinkomens
Interne reglementen:
• de statuten
• het reglement Raad van Commissarissen
• het reglement Raad van Bestuur
• het reglement auditcommissie
• het reglement selectie- en remuneratie
commissie
• het reglement verbindingen
• het treasurystatuut
• het investeringsstatuut
• de procedure vastgoedtransacties
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

Interne beheersing:
• het risicobeheersingssysteem
• de managementletter
• het rapport van de accountant
• de toezichtbrief van het CFV
• de oordeelsbrief van de minister voor
Wonen en Rijksdienst
• de prestatieafspraken met de gemeenten
• auditplan en rapportages
Samenstelling Raad van Commissarissen
De samenstelling van de Raad van Commis
sarissen is in 2014 niet gewijzigd. Op
11 december 2014 zijn de commissarissen
mevrouw A.M.E. de Vries en de heer J. Kleij
wegt per 1 januari 2015 herbenoemd voor een
tweede en laatste zittingstermijn van vier jaar.
In de Raad van Commissarissen hebben geen
voormalig bestuurders van de stichting zitting.

73

Leden van de Raad van Commissarissen
De samenstelling van de Raad van Commis
sarissen was per 31 december 2014 als volgt:
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Naam

Geboorte
jaar

Functie
in RvC

Benoemd op
voordracht/
advies van

Jaar eerste
benoeming

Benoemd
tot en met

mr. R.W.M. Craemer

1947

voorzitter

Ondernemingsraad

2009

20161)

J. Kleijwegt

1970

lid

2009

20181)

mevrouw drs. F. Örgü

1968

lid

2009

20171)

mevrouw ir. A.Y. Sanson

1952

lid

2010

20171)

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

1964

lid

2010

20181)

drs. L.J. Wijngaarden

1947

lid

2009

20161)

1)

huurdersorganisatie

huurdersorganisatie

na deze termijn niet herbenoembaar.

Profiel Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen heeft een
profielschets vastgesteld waarin de algemene
en specifieke eisen alsmede de gewenste
deskundigheden en ervaring zijn beschreven.
De samenstelling en deskundigheid van de
Raad van Commissarissen sluit aan bij de vastgestelde profielschets. De profielschets staat op
de website van Rochdale.
Rooster van aftreden
Er is een rooster van aftreden vastgesteld. De
benoemingsperiode is bepaald op vier jaar.
Aftredende leden kunnen één keer herbenoemd
worden voor een termijn van maximaal vier
jaar. Met het oog op de borging van de continuïteit van het toezicht zullen nooit meer dan
twee commissarissen tegelijk terugtreden. Het
rooster van aftreden staat op de website.
Informatievoorziening van de Raad van
Commissarissen
In de reguliere vergaderingen van de raad licht
de Raad van Bestuur de genomen besluiten
en voornemens toe en wordt aandacht besteed
aan de resultaten geboekt op de diverse
prestatievelden, de ontwikkeling van de orga-

nisatie en actualiteiten. Dit gebeurt met name
ook aan de hand van kwartaalrapportages.
Deze rapportages voorzien in systematische
informatie over de organisatie, verhuur en
beheer, financiën, verkopen, projecten, onderhoud, treasury, verbindingen, integriteit, interne
beheersing en bewonersparticipatie.
In het voorzittersoverleg van de voorzitter van
de Raad van Commissarissen met de voorzitter
van de Raad van Bestuur wordt onder andere
de agenda van de vergaderingen van de Raad
van Commissarissen besproken.
De Raad van Commissarissen maakt in
aanvulling op de door de Raad van Bestuur
geleverde informatie ook zelf zijn specifieke
informatiebehoefte bekend.
De Raad van Commissarissen wordt geïnformeerd over bijeenkomsten, seminars, conferenties en dergelijke waar de commissarissen hun
kennis kunnen verbreden of verdiepen en hun
netwerken kunnen onderhouden en aanvullen.
Er is een budget beschikbaar voor bevordering
van de deskundigheid van de commissarissen.

Activiteiten van de Raad van
Commissarissen in 2014
De Raad van Commissarissen is in 2014 zeven
keer in vergadering bijeengekomen. De Raad
van Commissarissen voerde in 2014 overleg
met het bestuur van Bewonersraad Rochdale
en met de Ondernemingsraad. Naast de
reguliere vergaderingen kwam de Raad van
Commissarissen ook bijeen ter bespreking
van meer thematische en actuele zaken (met
name de werkcultuur binnen Rochdale , de
verhoudingtussen RvC en RvB en de conditiemeting van het bezit).
In een afzonderlijke bijeenkomst heeft de Raad
van Commissarissen kennis gemaakt met
alle managers van Rochdale, via persoonlijke
gesprekken. Aansluitend hebben groeps
discussies tussen Raad van Commissarissen en
managers plaatsgevonden over actuele zaken.
In voorkomende gevallen worden managers
uitgenodigd om presentaties te houden in vergaderingen van de Raad van Commissarissen.
In 2014 verzorgden managers presentaties over
de aanpak van de huurderving, de novelle van
Minister Blok, huurincasso, de betekenis van
de scheiding daeb/niet-daeb voor Rochdale,
risicomanagement en betaalbaarheid.
De bespreking van de prioritering van de
projecten, als onderdeel van de meerjaren
begroting, werd voorbereid door een klein
comité uit de raad.
De Raad van Bestuur was aanwezig bij alle
vergaderingen en bijeenkomsten van de Raad
van Commissarissen, met uitzondering van de
zelfevaluatie van de Raad van Commissarissen
en de bijeenkomsten met de Ondernemingsraad en het bestuur van de Bewonersraad. De
accountant was aanwezig in de vergadering
waarin het jaarverslag en het rapport van de
accountant werden besproken.

Naast de zaken waarover werd besloten zijn in
2014 onder andere de volgende onderwerpen
in de vergaderingen van de Raad van
Commissarissen besproken:
• Werkcultuur
• Strategisch communicatieplan
• Relatie RvC/RvB
• Evaluatie governancedocumenten
• Aanpak leegstandsderving
• Risicomanagement
• Novelle minister Blok
• Bestuurdersaansprakelijkheid
• Scheiding daeb/niet-daeb
• Betaalbaarheid
• Huurincasso
• Benchmark Aedes
• Verbindingen
• Accountantsrapporten
• Actualiteiten
Besluitvorming in 2014
De Raad van Commissarissen nam in 2014
onder meer de volgende besluiten:
• goedkeuring van het aangepaste treasury
statuut
• goedkeuring van het jaarplan 2014 treasury
• goedkeuring van het jaarplan 2014 integriteit
• goedkeuring van het jaarplan 2014 Interne
beheersing
• goedkeuring van het jaarverslag 2013 van
Woningstichting Rochdale
• goedkeuring aanpassing reglementen Raad
van Commissarissen en Raad van Bestuur
• verkoop bedrijfsruimten Hoofdweg/Postjesweg
• verkoop aandeel Rochdale in Django BV
• goedkeuring aanvullende begroting 2014
• complexgewijze verkoop De Boelelaan fase 2
• liquidatie van een verbinding
• oprichting van een verbinding
• goedkeuring van het jaarplan 2015 en de
meerjarenbegroting 2015-2019
• herbenoeming van mevrouw A.M.E. de Vries
• herbenoeming van de heer J. Kleijwegt
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Zelfevaluatie
In januari 2015 heeft de Raad van Commis
sarissen zijn functioneren geëvalueerd. Ook de
leden van de Raad van Bestuur hebben input
geleverd voor de evaluatie. Van de evaluatie
is een afzonderlijk verslag opgemaakt. In de
evaluatie is onder andere vastgesteld dat:
• de samenstelling van de Raad aansluit op
de behoefte van de organisatie
• de Raad voldoende zicht heeft op de dage
lijkse gang van zaken binnen de organisatie
• de Raad zich inmiddels verantwoord steeds
meer op de hoofdlijnen kan concentreren
• de Raad een verantwoord beleid heeft ten
aanzien van de interne stakeholders en het
lokale bestuur
• de kwaliteit van de vergaderingen van de
Raad op orde is.
De vergaderingen van de Raad van Commis
sarissen worden afgesloten met een korte evaluatie van de vergadering. Dit biedt de mogelijkheid om het verloop van de vergadering en het
collectieve en individuele functioneren aan de
orde te stellen.
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 is vastgelegd.
Deze reglementen staan op de website van
Rochdale. De Raad van Commissarissen
ontvangt de verslagen van de bijeenkomsten
van de commissies.
Auditcommissie
De auditcommissie richt zich in het bijzonder
op het financiële verslagleggingsproces, het
systeem van interne beheersing en controle,
de beheersing van de financiële risico’s, het

controleproces van de accountant en het
treasurybeleid.
De auditcommissie heeft in 2014 drie keer
vergaderd. Bij twee bijeenkomsten was de
accountant aanwezig. Het lid van de Raad
van Bestuur met de portefeuille financiën
en bedrijfsvoering, de manager Planning &
Control en de manager Interne beheersing zijn
standaard bij de bijeenkomsten aanwezig. De
auditcommissie heeft ook een besloten overleg
met de accountant gevoerd.
Belangrijkste onderwerpen van bespreking in
2014 waren:
• het treasury jaarplan
• het aangepaste treasurystatuut
• het auditplan 2014
• het jaarverslag 2013 Interne beheersing
• risicomanagement
• het jaarverslag 2013 en het rapport van de
accountant
• de kwartaalrapportages en de verbindingen
rapportages
• de managementletter 2014
• evaluatie van het functioneren van de
accountant
• de begroting 2015/ meerjarenbegroting
2015-2019
Selectie- en remuneratiecommissie
De taak van de selectie- en remuneratiecommissie
is het doen van voorstellen aan de Raad van Commissarissen over het benoemen, beoordelen en
belonen van bestuurders en commissarissen. De
commissie is in 2014 twee keer bijeen geweest.
Belangrijkste onderwerpen van bespreking:
• het remuneratierapport
• bespreken van het functioneren van de
bestuurders
• beoordeling van de realisering van de
individuele en collectieve doelstellingen door
de bestuurders

Samenstelling commissies per 31 december 2014
Auditcommissie

J. Kleijwegt

voorzitter

L.J. Wijngaarden
Selectie- en remuneratiecommissie

R.W.M. Craemer

voorzitter

mevrouw F. Örgü

Accountant
Het kantoor EY is in 2009 door de Raad van
Commissarissen als accountant benoemd.
De accountant was in 2014 aanwezig bij de
vergadering van de Raad van Commissarissen
waarin het jaarverslag 2013 en de bevindingen van de accountant met betrekking tot de
controle werden besproken.
De accountant woonde ook de bijeenkomsten
van de auditcommissie bij waarin de
managementletter en de jaarrekening werden
besproken. De auditcommissie heeft ook één
keer buiten aanwezigheid van leden van het
bestuur met de accountant overlegd.
In 2014 is het functioneren van de accountant
in de auditcommissie geëvalueerd. De commis
sie oordeelt positief over het functioneren
van de accountant. Op voorstel van de audit
commissie heeft de RvC besloten in 2015 een
kantoorselectie te doen. Ook EY wordt voor
deze selectie uitgenodigd.

VTW
Alle commissarissen van Rochdale zijn
lid van de Vereniging Toezichthouders
Woningcorporaties.
Vergoeding Raad van Commissarissen
Onder de per 1 januari 2013 in werking
getreden WNT wordt de vergoeding van de
commissarissen afgeleid van de beloning van
de bestuurders, waarbij een overgangsregeling
van toepassing is. De vergoeding van de
commissarissen voldoet aan de regels van de
WNT.
Een specificatie van de vergoeding van de
Raad van Commissarissen is opgenomen op
pagina 156 van de jaarrekening.

Hoofd- en nevenfuncties leden van de Raad van Commissarissen
Naam

Hoofdfunctie(s)

Nevenfunctie(s)

R.W.M. Craemer

• zelfstandig adviseur

• bestuurslid Stichting Taxatie Management Instituut
• coördinator Integriteitsoverleg Vastgoedmarkt
• bestuurslid Stichting Stimuleringskader Integere
Organisatie

J. Kleijwegt

• Hoofd Financieel Management BDO
Consultants
• lid branchegroep woningcorporaties

• bestuurslid Stichting Vrienden van IDEA
• Reserve officier Koninklijke Landmacht (1CMI
Commando)

mw. F. Örgü

• televisiejournalist, communicatie
manager
• mediatrainer/coach

•
•
•
•

voorzitter Rotterdam Media Commission
bestuurslid Koninklijke Nederlandse Zwembond
lid Raad van Commissarissen Portaal
vice voorzitter Corendon Foundation
(vervolg op pagina 78)
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(vervolg van pagina 77)
Naam

Hoofdfunctie(s)

Nevenfunctie(s)

mw. A.Y. Sanson

• Directeur Stedelijke Kwaliteit en
Binnenstad Stadsontwikkeling
Gemeente Rotterdam

•
•
•
•

mw. A.M.E. de Vries

• directeur Real Estate and
Construction Albert Heijn

• Lid Quality Board stedelijke vastgoedstrategie van
gemeente Amsterdam

L.J. Wijngaarden
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1)

secretaris bestuur Stichting Rotterdam Maaskant
voorzitter RvC Dudok Wonen Hilversum
voorzitter RvC Gooise Woonstichting
lid RvC Valstar Simonis

• voorzitter Raad van Commissarissen Waterleidingbedrijf Oasen
• lid Raad van Commissarissen SNS Reaal
• lid Raad van Commissarissen PBLQ
• lid Raad van Bestuur DAK
• lid Raad van Advies College Bescherming
Persoonsgegevens
• lid Raad van Advies Oracle Nederland1)

tot 1 juli 2014

Samenstelling Raad van Bestuur
In de samenstelling van de Raad van Bestuur
hebben zich in 2014 geen wijzigingen voor
gedaan.
Beloning Raad van Bestuur
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi
publieke sector (WNT) in werking getreden.
Deze wet stelt een maximum aan de beloning
van bestuurders en toezichthouders in de
publieke en semipublieke sector, waaronder
woningcorporaties. In november 2013 heeft
minister Blok de zogenoemde WNT-staffel vastgesteld. Deze is per 1 januari 2014 ingegaan.
Op grond van haar aantal eenheden en de
gemeentegrootte is Rochdale ingedeeld in
bezoldigingsklasse I. De maximale bezoldiging
van deze klasse is € 203.400.
Er geldt een overgangstermijn van vier jaar.
Het overgangsrecht houdt in dat voor 1 januari
2013 overeengekomen bezoldigingsafspraken
gedurende een termijn van vier jaar worden
gerespecteerd en vervolgens in een periode van
drie jaar worden teruggebracht naar het wettelijk bezoldigingsmaximum. De bestuurders van

Rochdale vallen binnen de overgangsregeling.
Het wettelijk bezoldigingsmaximum voor 2014
voor bestuurders bedraagt € 203.400 per jaar.
De voor de bestuurders door de Raad van
Commissarissen vastgestelde beloning kent
geen variabele bestanddelen. Naast het vaste
salaris voorziet de bezoldiging van de bestuurders in de pensioenlasten, een bedrijfsauto
respectievelijk een vergoeding voor het gebruik
van een auto en een geringe kostenvergoeding.
Een specificatie van de beloning van de Raad
van Bestuur is opgenomen op pagina 155 van
de jaarrekening.
Beoordeling Raad van Bestuur
Evenals in voorgaande jaren zijn door de Raad
van Bestuur collectieve en individuele doelstellingen benoemd. De realisering hiervan is
gedurende het jaar gevolgd. Bij de beoordeling
van het functioneren de bestuurders heeft de
selectie- en remuneratiecommissie ook het
oordeel van in- en externe referenten betrokken alsook de kwalitatieve aspecten van het
functioneren van de bestuurders. De Raad van
Commissarissen is van mening dat de Raad

van Bestuur als collectief en op individueel
niveau goed heeft gepresteerd.
De selectie- en remuneratiecommissie heeft
functionerings- en beoordelingsgesprekken met
de leden van de Raad van Bestuur gevoerd.
De resultaten hiervan zijn teruggekoppeld naar
de RvC.
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Geconsolideerde balans
per 31 december 2014

(na resultaatbestemming)

Activa
(in duizenden euro’s)

2014

2013

Vaste activa
Materiële vaste activa
1 Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie
84

22.654

23.577

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

3.308.255

3.420.675

588.998

525.599

14.545

20.712

1.455

14.839
3.913.253

3.981.825

Financiële vaste activa
6 Andere deelnemingen
7 Vorderingen op maatschappijen waarin wordt deelgenomen
8 Latente belastingvordering
9 Leningen u/g

2.185

4.274

0

6.014

60.085

44.927

1.263

1.826
63.533

57.041

3.999.440

4.062.443

10 Vastgoed bestemd voor verkoop

25.719

10.359

11 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop

18.209

23.598

Som der vaste activa
Vlottende activa

Vorderingen
12 Huurdebiteuren

2.502

1.404

13 Vorderingen op maatschappijen waarin wordt deelgenomen

7.234

3.369

14 Overige vorderingen

5.965

4.274

15 Overlopende activa

4.370

4.530

16 Liquide middelen
Som der vlottende activa
Totaal activa

20.071

13.577

27.070

31.814

91.069

79.348

4.090.509

4.141.791

Passiva
(in duizenden euro’s)

2014

2013

Eigen vermogen
17 Groepsvermogen

2.494.708

2.465.592

Voorzieningen
18 Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen

4.680

9.676

19 Voorziening reorganisatiekosten

1.275

3.500

20 Voorziening deelnemingen

5.338

3.823

21 Overige voorzieningen

8.129

11.667
19.422

Totaal voorzieningen
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28.666

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

3.320

4.546

1.503.925

1.568.328

18.399

18.493
1.525.644

Totaal langlopende schulden

1.591.367

Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers
25 Belastingen en premies sociale verzekeringen
26 Overige schulden
27 Overlopende passiva
Totaal kortlopende schulden

Totaal passiva

7.845

10.103

2.374

2.218

3.263

4.019

37.253

39.826
50.735

56.166

4.090.509

4.141.791

Geconsolideerde winst- en
verliesrekening 2014
(in duizenden euro’s)

2014

2013

Bedrijfsopbrengsten
28 Huuropbrengsten

232.809

229.289

17.597

19.852

30 Resultaat verkoop vastgoedportefeuille

6.732

881

31 Netto resultaat onderhanden projecten in verkoop

1.186

8

32 Geactiveerde productie voor eigen bedrijf

2.452

3.115

15.400

11.677

276.176

264.822

29 Opbrengsten servicecontracten
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33 Overige bedrijfsopbrengsten
Som der bedrijfsopbrengsten
Bedrijfslasten
34 Afschrijvingen materiële vaste activa

1.533

2.194

35 Overige waardeveranderingen materiële vaste activa

-303

1.288

36 Bijzondere waardeveranderingenmindering vlottende activa

-955

6.513

Erfpacht
37 Lonen en salarissen
Sociale lasten
38 Pensioenlasten
39 Onderhoudslasten
40 Leefbaarheid
Lasten servicecontracten
41 Overige bedrijfslasten

2.112

2.435

24.460

26.946

3.571

3.532

4.261

3.489

43.615

42.584

3.062

1.876

19.761

21.363

60.479

49.801

Som der bedrijfslasten
42 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedbeleggingen
Bedrijfsresultaat

161.596

162.021

114.580

102.801

-38.613

-16.308

75.967

86.493

43 Waardeveranderingen van financiële vaste activa en
van vlottende effecten

410

-665

44 Opbrengsten van effecten en vorderingen behorend
tot de financiële vaste activa

14

157

381

364

45 Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten
46 Rentelasten en soortgelijke kosten
Saldo financiële baten en lasten

-62.598

-67.226
-61.793

-67.370

Resultaat voor belastingen

14.174

19.123

47 Belastingen

15.158

36.750

Resultaat na belastingen

29.332

55.873

-216

640

29.116

56.513

48 Aandeel in resultaat van deelnemingen
Totaalresultaat

Geconsolideerd kasstroomoverzicht
2014
(in duizenden euro’s)

2014

2013

Operationele activiteiten
Huuropbrengsten

229.437

229.311

17.342

19.822

Overheidsbijdragen

3.379

269

Overige bedrijfsontvangsten

3.157

7.151

596

0

Opbrengsten servicecontracten

Rente ontvangsten
Saldo ingaande kasstromen
Overige waardeveranderingen materiele vaste activa
Erfpacht
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten

253.911

256.553

0

243

2.397

2.084

20.663

28.933

3.645

3.629

4.986

4.572

41.305

32.705

1.678

1.335

Lasten servicekosten

18.188

20.103

Sectorspecifieke heffing

27.894

0

Overige bedrijfslasten

41.641

48.481

Onderhoudslasten
Leefbaarheid

Saldo uitgaande kasstromen

162.397

142.085

Opbrengst effecten en financiële vaste activa

0

24

Andere rentebaten

0

364

-64.042

-70.708

Rentelasten
Saldo financiële baten en lasten kasstromen
Kasstroom uit operationele activiteiten
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-64.042

-70.320

27.472

44.148

(Des) investeringsactiviteiten
MVA ingaande kasstroom DAEB en niet DAEB activiteiten
Verkoopontvangsten bestaande huur, woon- en
niet Woongelegenheden DAEB

45.146

87.478

Verkoopontvangsten bestaande huur, woon- en
niet Woongelegenheden niet DAEB

16.109

13.595

Verkoopontvangsten nieuwbouw, woon- en
niet Woongelegenheden niet DAEB

25.092

14.541

Saldo ingaande kasstroom MVA

86.347

115.614

(vervolg op pagina 88)

(vervolg van pagina 87)
(in duizenden euro’s)

2014

2013

MVA uitgaande kasstroom DAEB en niet DAEB activiteiten
Nieuwbouw huur, woon- en niet woongelegenheden DAEB

10.976

15.077

Nieuwbouw huur, woon- en niet woongelegenheden niet DAEB

4.290

7.254

Woningverbetering DAEB

7.533

4.351

Woningverbetering niet DAEB

2.212

556

622

0

0

35

17.366

5.651

Aankoop, woon- en niet woongelegenheden niet DAEB
Nieuwbouw verkoop, woon- en niet woongelegenheden DAEB
88

Nieuwbouw verkoop, woon- en niet woongelegenheden niet DAEB

51

0

Aankoop grond DAEB

Sloopuitgaven DAEB

8.076

0

Aankoop grond niet DAEB

2.272

0

0

3.824

Investeringen overig DAEB
Investeringen overig niet DAEB

282

237

Externe kosten bij verkoop DAEB

5.709

5.551

Externe kosten bij verkoop niet DAEB

2.066

120

61.455

42.656

Saldo uitgaande kasstroom MVA
Saldo in- en uitgaande kasstroom MVA

24.892

72.958

FVA
Ontvangsten verbindingen

2.858

Ontvangsten overig

6.062

1.588

-355

-6.811

0

-1.049

Uitgaven verbindingen
Uitgaven overig
Saldo in- en uitgaande kasstroom FVA

4.184

8.565

-2.088

Financieringsactiviteiten
Ingaand
Nieuwe te borgen leningen

75.000

142.100

Opnamen met terugstortfaciliteit

18.400

0

0

739

-120.673

-217.365

Nieuwe ongeborgde leningen niet DAEB
Uitgaand
Aflossing geborgde leningen
Terugstortingen
Aflossing ongeborgde leningen DAEB
Kasstroom uit financieringsactiviteiten

-38.400

0

0

-1.805
-65.673

-76.331

Totale mutatie

-4.744

38.687

Liquide middelen 01-01

31.814

-6.873

Liquide middelen 31-12

27.070

31.814

Totale mutatie

-4.744

38.687

Grondslagen van waardering in
de 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 4 juni 2015.

Schattingswijziging
Bij de bepaling van de marktwaarde is de schatting van de afkoop erfpacht bepaald aan de hand van de
convenant splitsen en verkoop 2011 van de Gemeente Amsterdam. Nieuwe inzichten hebben geleid tot het
hanteren van een ander moment waarop de afkoop van de bestemmingswijziging wordt ingerekend voor het
vastgoed. Deze wijziging wordt gezien als een nadere verfijning binnen het bestaande stelsel en wordt om
die reden behandeld als een schattingswijziging en wordt derhalve prospectief (zonder aanpassen verleden
en vergelijkende cijfers) verwerkt.

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 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.
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Lijst van kapitaalbelangen
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Geconsolideerde groepsmaatschappijen (100% belang)
• Rochdale Projectontwikkeling B.V., gevestigd te Amsterdam;
• Rochdale Marktontwikkeling B.V., gevestigd te Amsterdam (opgericht op 25 juni 2014);
• Rochdale Onderhoud B.V., gevestigd te Zaandam;
• Rochdale Holding B.V., gevestigd te Amsterdam;
• Rochdale Participaties B.V., gevestigd te Amsterdam;
• Grondbank Badhuisweg Beheer B.V., gevestigd te Zaandam;
• 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 Beheer B.V., gevestigd te Amsterdam.
Eind 2014 is de volgende deelneming niet meer opgenomen in de verbindingenstructuur:
• Grondbank Badhuisweg C.V. , gevestigd te Zaandam (96% via Rochdale Participaties B.V. en
4% via Grondbank Badhuisweg Beheer B.V.) (geliquideerd per 30 november 2014);
Overige deelnemingen, gewaardeerd tegen netto vermogenswaarde
De genoemde percentages geven de kapitaalbelangen weer.
• Amstelkwartier Beheer B.V., gevestigd te Amsterdam 50% via Rochdale Exploitatie- en Project
ontwikkeling B.V.;
• Amstelkwartier C.V., gevestigd te Amsterdam 50% (49% via Rochdale Participaties B.V. en 1% via
Amstelkwartier Beheer B.V.);
• Banne Binnen C.V., gevestigd te Amsterdam 50% (49% via Rochdale Participaties B.V. en 1% via Banne
Binnen Beheer B.V.);
• Banne Binnen Beheer B.V., gevestigd te Amsterdam 50% via Rochdale Exploitatie- en Project
ontwikkeling B.V.;
• De Jonge Voorn B.V., gevestigd te ‘s-Gravenhage 20% via Rochdale Exploitatie- en Projectontwikkeling B.V.;
• De Jonge Voorn C.V., gevestigd te ‘s-Gravenhage 20% (19% via Rochdale Participaties B.V.
en 1% via De Jonge Voorn B.V.);
• Ontwikkelingscombinatie Grote Buitendijk Beheer B.V., gevestigd te Katwijk 50% via Rochdale Exploitatieen Projectontwikkeling B.V.;
• Ontwikkelingscombinatie Grote Buitendijk C.V., gevestigd te Katwijk 50% (49% via Rochdale
Participaties B.V. en 1% via Ontwikkelingscombinatie Grote Buitendijk Beheer B.V.);
• V.O.F. Kolenkit, gevestigd te Amsterdam 56,9% via Woningstichting Rochdale;
• Kwadijkerpark Beheer B.V., gevestigd te Amsterdam 50% via Rochdale Participaties B.V.;
• Kwadijkerpark C.V., gevestigd te Amsterdam 50% (49,5% via Rochdale Participaties B.V. en 0,5%
via Kwadijkerpark Beheer B.V.);
• Robora Zuidoost V.O.F., gevestigd te Amsterdam 50% via Woningstichting Rochdale;
• Ontwikkelingsmaatschappij De Zaanwerf C.V., gevestigd te Amsterdam 50% (49,5% via Woningstichting
Rochdale en 0,5% via Stichting De Zaanwerf);
• Ontwikkelingsmaatschappij De Zaanwerf II C.V., gevestigd te Alkmaar 50% (49,5% via Woningstichting
Rochdale en 0,5% via Stichting De Zaanwerf II).

De hierboven genoemde deelnemingen die karakteriseren als joint venture zijn eveneens tegen netto
vermogenswaarde gewaardeerd.
Eind 2014 zijn de volgende deelnemingen niet meer opgenomen in de verbindingenstructuur:
• Django B.V., gevestigd te Amsterdam (verkocht per 19 december 2014);
• Ontwikkelingscombinatie Pontsteiger V.O.F., gevestigd te Amsterdam (opgeheven per 22 december 2014).
Overige kapitaalbelangen van minder dan 20%, gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of
lagere actuele waarde
• Woningnet N.V., gevestigd te Utrecht 15,5% via Woningstichting Rochdale;
• Gemeenschappelijk Glas Amsterdam B.V., gevestigd te Amsterdam 6,25% via Rochdale Exploitatie- en
Projectontwikkeling B.V.;
• Glasvezelnet Amsterdam B.V., gevestigd te Amsterdam 30% via Gemeenschappelijk Glas Amsterdam B.V.
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.

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.

Financiële instrumenten
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten zoals vorderingen, effecten en
schulden, als afgeleide instrumenten verstaan.
Alle aan- en verkopen volgens standaard marktconventies van financiële activa worden opgenomen per
transactiedatum, dat wil zeggen de datum waarop de groep de bindende overeenkomst aangaat.
Voor de grondslagen van de primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per
balanspost. Door de waardering en verwerking van afgeleide instrumenten wordt verwezen naar de
afzonderlijke paragraaf derivaten en hedge accounting.
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Grondslagen van balanswaardering
in de 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.
92

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 op nihil gewaardeerd 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 huur
liberalisatiegrens (huurtoeslaggrens) per balansdatum, het maatschappelijk vastgoed en het overige sociale
vastgoed.
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) per balansdatum, het bedrijfsmatig vastgoed (niet zijnde
maatschappelijk vastgoed) en het overige commercieel vastgoed.
Complexindeling
Het sociaal vastgoed gekwalificeerd als vastgoedbelegging en het commercieel vastgoed is opgedeeld naar
kasstroomgenerende eenheden (complexen / product-markt combinaties) waarop een complex / productmarkt 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.
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 verkrijgingsof 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.
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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 wordt
na eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde overeenkomstig het actuele waardemodel van
Richtlijn 213 “Vastgoedbeleggingen”. De reële waarde wordt bepaald met inachtneming van de relevante
feiten en omstandigheden van de markt waarop toegelaten instellingen actief zijn en de bepalingen zoals
opgenomen in het Bbsh.
Wegens het veelal ontbreken van courante prijzen op een actieve markt wordt de reële waarde bepaald
met behulp van geprognosticeerde kasstromen. De aannames van de kasstromen zijn gebaseerd op de
contractuele verplichtingen van de toegelaten instelling die rusten op het vastgoed. De overige (na de
contractperiode in acht te nemen) aannames en uitgangspunten zijn gebaseerd op de gegevens van de
markt waarop de toegelaten instellingen actief zijn.
Na eerste verwerking wordt een waardevermindering of – vermeerdering van de kostprijs als gevolg
van de waardering tegen reële waarde (i.c. geschatte marktwaarde in verhuurde staat) bepaald op het
niveau van de 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 geactiveerd
tegen kostprijs en vervolgens getoetst aan het verschil in marktwaarde van het complex c.q. productmarkt 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”.

Herwaardering
Jaarlijks wordt op balansdatum de reële waarde van de vastgoedbeleggingen opnieuw bepaald. Winsten
of verliezen ontstaan door een wijziging in de reële waarde van het sociaal vastgoed gekwalificeerd als
vastgoedbelegging en het commercieel vastgoed worden verantwoord in de winst-en-verliesrekening. Het
positieve verschil tussen de boekwaarde van voor en na de herwaardering wordt op grond van RJ 645
(2011) als ongerealiseerde waardestijging toegelicht bij het eigen vermogen.
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Afschrijvingen
Op het sociaal en commercieel vastgoed in exploitatie gewaardeerd tegen reële waarde wordt op grond van
RJ 213 “Vastgoedbeleggingen” niet afgeschreven.
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.
Herclassificatie
Vastgoedbeleggingen die gedurende het verslagjaar worden geherclassificeerd naar voorraden blijven
gewaardeerd tegen de marktwaarde in verhuurde staat.
Sociaal en commercieel vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
Vastgoed
Dit betreft lopende investeringen in nieuwe complexen (nieuwbouw) en bestaande complexen
(woningverbetering, herstructurering, zie hiervoor tevens de grondslag onder uitgaven na eerste verwerking
hiervoor) voor gebruik als vastgoedbelegging. De waardering bij eerste verwerking is tegen de kostprijs. De
kostprijs omvat de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, rekening houdend met eigen ontwikkelingskosten en
overige hieraan direct toerekenbare kosten.
De waardering na eerste verwerking van het sociaal en commercieel vastgoed in ontwikkeling is tegen de
reële waarde. De reële waarde wordt bepaald met behulp van geprognosticeerde kasstromen op basis van
aannames zoals hiervoor toegelicht onder Commercieel vastgoed in exploitatie onder Waardering na eerste
verwerking, onder aftrek van de nog te besteden kosten om het vastgoed te realiseren.
Indien 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 “Nietgerealiseerde 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 markt
verhoudingen 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 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 waarde
veranderingen vastgoedbeleggingen”. 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 (nietgroepsmaatschappijen) waarin zij invloed van betekenis uitoefent op het zakelijke en financiële beleid
worden op basis van de vermogensmutatiemethode verwerkt.
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 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 zonodig 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.
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Overige financiële activa
Latente belastingvorderingen
Voor de waardering en verwerking van latente belastingvorderingen wordt verwezen naar de afzonderlijke
paragraaf ‘Belastingen’.
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Vorderingen
De verstrekte vorderingen op en leningen aan deelnemingen alsmede de overige verstrekte vorderingen
worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde van de tegenprestatie vermeerderd met
de direct daaraan toe te rekenen transactiekosten en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde
kostprijs volgens de effectieve-rentemethode. Baten en lasten worden in de winst-en-verliesrekening
verwerkt zodra de vorderingen aan een derde worden overgedragen of een bijzondere waardevermindering
ondergaan, alsmede via het amortisatieproces.

Voorraden
Herclassificatie
Vastgoedbeleggingen die gedurende het verslagjaar worden geherclassificeerd naar voorraden blijven
gewaardeerd tegen de marktwaarde in verhuurde staat.
Vastgoed bestemd voor verkoop
Dit betreft opgeleverde nieuwbouwwoningen bestemd voor verkoop.
De waardering van de opgeleverde nieuwbouwwoningen is tegen vervaardigingsprijs en daaraan toe
gerekende 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 referentie
woningen 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.
Onderhanden projecten
Een onderhanden project in opdracht van derden (hierna: onderhanden project) is een project dat is
overeengekomen met een derde, voor de constructie van een actief of combinatie van activa waarbij de
uitvoering zich gewoonlijk uitstrekt over meer dan één verslagperiode.

De onderhanden projecten worden gewaardeerd tegen de gerealiseerde projectkosten vermeerderd met de
toegerekende winst - indien deze betrouwbaar is te bepalen - en verminderd met voorziening voor verwachte
verliezen en gedeclareerde termijnen.
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). Voor het bepalen van het percentage gereedheid wordt uitgegaan van de gemaakte
projectkosten in verhouding tot de geschatte totale projectkosten.
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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 verlies
rekening 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.
Het nettobedrag per onderhanden project wordt verwerkt als vlottend actief of als kortlopende schuld, indien
het saldo van het onderhanden project een debet- respectievelijk creditstand vertoont.
Zolang het project nog niet is voltooid worden de in het boekjaar gerealiseerde projectopbrengsten
gepresenteerd als wijziging in onderhanden projecten. In het jaar van voltooiing van het project worden dan
de totale projectopbrengsten gepresenteerd als netto-omzet, waarbij de cumulatieve projectopbrengsten
verantwoord in voorgaande perioden worden gepresenteerd als wijziging in onderhanden projecten.

Liquide middelen
Onder liquide middelen worden verstaan kasmiddelen en de tegoeden op bankrekeningen. Deposito’s
worden onder liquide middelen opgenomen indien zij in feite - zij het eventueel met opoffering van rente
baten - ter onmiddellijke beschikking staan. Liquide middelen die (naar verwachting) langer dan twaalf
maanden niet ter beschikking staan van de groep, worden als financiële vaste activa gerubriceerd.

Bijzondere waardevermindering van financiële activa
De groep beoordeelt op elke balansdatum of een financieel actief of een groep van financiële activa
bijzondere waardevermindering heeft ondergaan. Voor alle categorieën financiële activa die tegen
(geamortiseerde) kostprijs worden gewaardeerd, wordt bij aanwezigheid van objectieve aanwijzingen
voor bijzondere waardeverminderingen, de omvang van het verlies uit hoofde van de bijzondere
waardevermindering bepaald en in de winst- en verliesrekening verwerkt.
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Bij financiële activa gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs wordt de omvang van het verlies bepaald
als het verschil tussen de boekwaarde van het actief en de best mogelijke schatting van de toekomstige kasstromen, contant gemaakt tegen de effectieve rentevoet van het financiële actief zoals die is bepaald bij de
eerste verwerking van het instrument. Een voorheen opgenomen waarderingsverlies wordt teruggenomen,
indien de afname van de waardevermindering verband houdt met een objectieve gebeurtenis na afboeking,
tot maximaal het bedrag dat benodigd is om het actief te waarderen op de geamortiseerde kostprijs ten tijde
van de terugname als geen sprake zou zijn geweest van een bijzondere waardevermindering. Het terug
genomen verlies dient in de winst- en verliesrekening te worden verwerkt. De boekwaarde van de vorderingen wordt verlaagd met gebruikmaking van een voorziening wegens oninbaarheid.

Classificatie eigen vermogen en vreemd vermogen
Een financieel instrument of de afzonderlijke componenten van het instrument worden in de geconsolideerde
jaarrekening als vreemd vermogen of als eigen vermogen geclassificeerd overeenkomstig de economische
realiteit van de contractuele overeenkomst waaruit het financieel instrument voortvloeit. Rente, dividenden,
baten en lasten met betrekking tot een (deel van een) financieel instrument worden in de jaarrekening opgenomen afhankelijk van de classificatie van het financieel instrument als financiële verplichting respectievelijk
als eigen-vermogensinstrument.

Voorzieningen
Een voorziening wordt gevormd indien de groep op balansdatum een in rechte afdwingbare of feitelijke
verplichting heeft waarvan het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling een uitstroom van middelen nood
zakelijk is en waarvan de omvang betrouwbaar is te schatten.
De omvang van de voorziening wordt bepaald door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn
om de desbetreffende verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen. Tenzij anders vermeld,
worden voorzieningen gewaardeerd tegen nominale waarde.
Indien het waarschijnlijk is dat voor uitgaven die noodzakelijk zijn om een voorziening af te wikkelen een vergoe
ding van een derde zal worden ontvangen, wordt deze vergoeding gepresenteerd als een afzonderlijk actief.
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 reorganisatiekosten
Eind 2012 is het regeerakkoord bekend geworden, waarin de verhuurdersheffing is aangekondigd. Als
gevolg hiervan heeft Woningstichting Rochdale een reorganisatie doorgevoerd. De reorganisatie zal in 2015
worden afgerond.
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 eventuele kasuitstromen.
Overige voorzieningen
De overige voorzieningen zijn gevormd voor respectievelijk jubileumuitkeringen aan personeel,
loopbaanontwikkeling 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 CAO-bepalingen
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 noodzakelijk is om de verplich
tingen af te wikkelen.

Belastingen
Acute belastingen
De belastingen worden berekend op basis van het verantwoorde resultaat uitgaande van het geldende
belastingtarief, rekening houdend met fiscaal vrijgestelde posten, de vaststellingsovereenkomst (VSO II) en
geheel of gedeeltelijk niet-aftrekbare kosten.
De belastingvorderingen en -verplichtingen worden gesaldeerd indien is voldaan aan de algemene voor
waarden voor saldering.
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Latente belastingen
Voor alle belastbare tijdelijke verschillen tussen de commerciële en fiscale balanswaardering, wordt een
latente belastingverplichting opgenomen. Voor alle verrekenbare tijdelijke verschillen tussen de commerciële
en fiscale balanswaardering en voor beschikbare voorwaartse verliescompensatie wordt een latente
belastingvordering opgenomen voor zover het waarschijnlijk is dat er fiscale winst beschikbaar zal zijn voor
verrekening. De latente belastingvorderingen en -verplichtingen worden opgenomen onder de financiële
vaste activa respectievelijk voorzieningen.
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De waardering van latente belastingverplichtingen en -vorderingen wordt gebaseerd op de fiscale gevolgen
van de door de groep, per balansdatum, voorgenomen wijze van realisatie of afwikkeling van activa,
voorzieningen, schulden of overlopende passiva. Latente vorderingen worden opgenomen voor zover
het waarschijnlijk is dat er in de toekomst belastbare winsten zullen zijn die voor realisatie van het tijdelijk
verschil dan wel compensabele verliezen kunnen worden aangewend. Hierbij wordt uitgegaan van het
geldende belastingtarief. De latente belastingverplichtingen en vorderingen worden gewaardeerd tegen
contante waarde.
De latente belastingvorderingen en -verplichtingen worden gesaldeerd indien is voldaan aan de algemene
voorwaarden voor saldering.

Langlopende schulden
Bij de eerste opname van langlopende schulden worden deze opgenomen tegen reële waarde verminderd
met de direct daaraan toe te rekenen transactiekosten.
De langlopende schulden worden na de eerste waardering gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs
volgens de effectieve-rentemethode. Winst of verlies worden in de winst- en verliesrekening opgenomen
zodra de verplichtingen niet langer op de balans worden opgenomen, alsmede via het amortisatieproces.

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

Reële waarde van financiële instrumenten
De reële waarde van de financiële instrumenten die op actieve markten worden verhandeld per de
verslagdatum, wordt bepaald op basis van genoteerde beurskoersen, zonder aftrek van transactiekosten.
Voor financiële instrumenten die niet op een actieve markt worden verhandeld, wordt de reële waarde
bepaald met passende waarderingsmethoden. Dergelijke methoden zijn onder meer:
• het gebruikmaken van recente markttransacties tussen onafhankelijke partijen;
• het gebruikmaken van de actuele reële waarde van een ander instrument dat nagenoeg hetzelfde is;
• analyse op basis van contant gemaakte kasstromen of andere waarderingsmodellen.

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

Derivaten en hedge accounting
In een contract besloten (‘embedded’) derivaten
Indien in enig contract zodanige bepalingen en afspraken zijn opgenomen die voldoen aan de kenmerken
van een derivaat (‘embedded derivaat’) stelt Woningstichting Rochdale vast of deze bepalingen en afspraken
van het contract afgescheiden dienen te worden; afscheiding vindt plaats als:
• er geen nauw verband bestaat tussen de economische kenmerken en risico’s van het in het contract
besloten derivaat en de economische kenmerken en risico’s van het basiscontract; en
• een afzonderlijk instrument met dezelfde voorwaarden als het in het contract besloten derivaat zou
voldoen aan de definitie van een derivaat; en
• het samengestelde instrument niet tegen reële waarde wordt gewaardeerd met verwerking van de reële
waardeveranderingen in het resultaat.
Voor zover het afgescheiden derivaat niet kan worden aangewezen als onderdeel van een hedge-relatie
en hedge-accounting kan worden toegepast (zie hierna onder “Derivaten aangehouden voor hedging
doeleinden”) wordt het afgescheiden derivaat geclassificeerd als “Overige derivaten”.
In bepaalde huurcontracten is een huurprijsindexatieformule met referentie aan prijsindexcijfers opgenomen;
geconcludeerd is dat geen sprake is van een af te scheiden derivaat, omdat de indexatie uitsluitend uit
inflatiecorrectie bestaat.
Overige derivaten
Er zijn geen overige derivaten.
Derivaten aangehouden voor hedging doeleinden
De rentevoet van lopende en in de toekomst te verwachten zeer waarschijnlijke financieringen is variabel
van aard en gebaseerd op Euribor. In de analyse van de financiële risico’s heeft Woningstichting Rochdale
het risico van renteschommelingen onderkend en geconcludeerd dit risico niet zelf te willen dragen doch af
te dekken door middel van derivaten.
Voor deze derivaten past de groep kostprijshedge accounting toe op basis van generieke documentatie met
vastlegging van:
• de algemene hedgestrategie, hoe de hedgerelaties passen in de doelstellingen van risicobeheer en de
verwachting aangaande de effectiviteit van deze hedgerelaties;
• de in het soort hedgerelatie betrokken hedge-instrumenten en afgedekte posities;
Op het moment van de eerste verantwoording worden deze derivaten gerubriceerd als ‘Derivaten met
toepassing van kostprijshedge-accounting’.
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De waardering en resultaatbepaling is als volgt:
• Op moment van eerste waardering wordt de reële waarde van het derivaat bepaald; over het algemeen is
de uitkomst daarvan een nihil-waarde en wordt geen actief- of passiefpost op de balans opgenomen.
• De vervolgwaardering geschiedt tegen kostprijs of lagere marktwaarde waarbij een lagere waarde in
geval van een effectieve hedge relatie voor de waardering en resultaatbepaling niet in aanmerking wordt
genomen.
• Op moment van eerste waardering alsmede tussentijds bij aanpassing van de contractuele afspraken
met betrekking tot het derivaat en/of het afgedekte renterisico van de betreffende lening wordt bepaald
of sprake is van ineffectiviteit. Daartoe wordt beoordeeld of het referentiebedrag van het derivaat niet
groter is dan de omvang van de lening alsmede dat de kritische kenmerken zoals omvang, looptijd,
renteherzieningsdata, momenten van betaling van rente en aflossing, basis voor de rentevoet en
dergelijke van het derivaat en het afgedekte renterisico aan elkaar gelijk zijn.
• Indien de kritische kenmerken niet aan elkaar gelijk zijn of zijn geweest, is dit een indicatie dat de hedge
relatie een ineffectief deel bevat die door middel van de dollar offset methode wordt berekend.
• Indien en voor zover de ineffectiviteit per balansdatum op cumulatieve basis in een verlies resulteert,
wordt de ineffectiviteit verwerkt in de winst-en-verliesrekening van het betreffende boekjaar. Blijkt op een
later moment dat het cumulatieve verlies wegens ineffectiviteit is afgenomen dan wordt deze afname ten
gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht.
Kostprijshedge-accounting wordt beëindigd indien:
• het hedge-instrument afloopt, wordt verkocht, beëindigd of uitgeoefend. Het cumulatieve gerealiseerde
resultaat op het hedge-instrument dat nog niet in de winst- en verliesrekening is verwerkt toen er sprake
was van een effectieve hedge, wordt afzonderlijk in de overlopende posten in de balans verwerkt tot de
afgedekte transactie plaatsvindt;
• de 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 samen
hangende 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 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.
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
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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.
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Opbrengst projecten in opdracht van derden, wijziging in onderhanden 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 omzet
waarde 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- 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 als onderdeel van de projectkosten.
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 ontwikke
ling 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, inschrijf
gelden 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 gebruiksduur ). Met een mogelijke restwaarde van
de opstallen wordt geen rekening gehouden. Op vastgoed gewaardeerd tegen de reële waarde wordt niet
afgeschreven.
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 onder
gebracht, heeft de groep geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen, anders dan het
voldoen van hogere toekomstige premies.
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 bewoners
initiatieven, gebiedsgericht personeel (zoals leefbaarheidscoördinator, wijkbeheerder, huismeester),
leefbaarheidsonderzoeken en uitgaven voor activiteiten zoals welkomstbijeenkomsten nieuwe bewoners,
bestrijding woonoverlast, buurtbemiddeling, opvang van dak- en thuislozen, schuldsaneringen, tweede
kansbeleid etcetera.
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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 etcetera.
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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.
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 toe
gerekend zodanig dat tezamen met de over de lening verschuldigde rentevergoeding de effectieve rente in
de winst- en verliesrekening wordt verwerkt en in de balans de amortisatiewaarde van de schuld. Periodieke
rentelasten en soortgelijke lasten komen ten laste van het jaar waarover zij verschuldigd worden.

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

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 deel
nemingen gewaardeerd tegen de kostprijs is bepaald op basis van de ontvangen dividenden.

Grondslagen voor geconsolideerd
kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode. Bij deze methode zijn alle ontvangsten en
uitgaven direct gekoppeld aan de activiteiten.
De liquiditeitspositie in het kasstroomoverzicht bestaat uit de liquide middelen. In het kasstroomoverzicht
wordt onderscheid gemaakt tussen operationele, investerings- en financieringsactiviteiten.
De kasstromen uit hoofde van de financiering zijn gesplitst in kasstromen met betrekking tot mutaties in de
hoofdsom (opgenomen onder financieringsactiviteiten) en betaalde interest (opgenomen onder operationele
activiteiten).
Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom
uit operationele activiteiten. Aan- en verkopen van deelnemingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit
investeringsactiviteiten FVA, voor zover betalingen of ontvangsten in geld hebben plaatsgevonden.
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Toelichting op de geconsolideerde
balans
Materiële vaste activa
1. Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie
Het verloop van deze post is als volgt:
(in duizenden euro’s)

2014

2013

Stand 1 januari
108

70.118

75.288

Cumulatieve afschrijvingen

Aanschafwaarde

-30.853

-29.797

Cumulatieve afwaarderingen

-15.688

-17.400

23.577

28.091

Investeringen

307

306

Waardeveranderingen

303

-1.288

0

-1.338

-1.533

-2.194

-923

-4.514

70.425

70.118

Cumulatieve afschrijvingen

-32.386

-30.853

Cumulatieve afwaarderingen

-15.385

-15.688

22.654

23.577

Boekwaarde
Mutaties:

Overboeking naar voorraad vastgoed (kantoorpand) bestemd voor verkoop
Afschrijvingen
Totaal van de mutaties
Stand 31 december
Aanschafwaarde

Boekwaarde

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:
5 jaar (tot en met 2013: 3 jaar)
• Vervoermiddelen: 3 jaar
• Inventaris kantoor: 3-5 of 10 jaar
• Kantoorgebouw (componentenbenadering):
• Casco:
40 jaar
• Installaties: 20 jaar
Actuele waarde
De boekwaarde van het kantoorpand bedraagt respectievelijk € 18,2 miljoen (2013: € 18,4 miljoen) en is
gelijk aan de actuele waarde.
WSW Hypotheekrechten
Het kantoorpand is onder borging gebracht. Voor het ingezette onderpand is een positieve/negatieve
hypotheek verklaring afgegeven.

Vastgoedbeleggingen
(in duizenden euro’s)
2. Sociaal vastgoed in exploitatie gekwalificeerd als vastgoedbelegging
3. Commercieel vastgoed in exploitatie
4. Sociaal vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
5. Commercieel vastgoed in ontwikkeling

2014

2013

3.308.255

3.420.675

588.998

525.599

14.545

20.712

1.455

14.839

3.913.253

3.981.825

Het verloop van deze post is als volgt:
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(in duizenden euro’s)
2.
Sociaal vastgoed
in exploitatie

5.
4.
CommerSociaal
cieel
vastgoed in vastgoed in
ontwikkeling ontwikkeling

3.
Commercieel vastgoed
in exploitatie

4+5.
Vastgoed
in ontwikkeling

2014

2013

2014

2013

2014

2014

2013

3.420.675

3.591.196

525.599

431.017

46.392

60.660

128.710

0

0

0

0

-25.680

-45.821

-74.432

3.420.675

3.591.196

525.599

431.017

20.712

14.839

54.278

20.918

26.810

11.423

5.564

-20.918

-11.423

-32.374

Afwaardering bij eerste ingebruikname

-3.336

-5.680

-504

-321

0

0

0

Investeringen

11.022

7.362

657

670

17.185

4.828

23.926

Desinvesteringen

-24.960

-77.508

-22.701

-12.921

-15.223

-1.278

-1.159

Herclassificatie

-62.683

-95.519

62.683

95.519

0

0

0

Voortbrengingskosten
Af: voorziening onrendabele
investeringen en voorbereidingskosten
Boekwaarde 1 januari
Mutaties:
Opleveringen voortbrengingskosten

Overboeking naar in ontwikkeling

487

-30.217

183

-245

-487

-183

30.462

Overboeking naar onderhanden werk

0

0

0

0

-3.409

0

-13.256

Overboeking naar voorraden

0

-718

-1.420

-3.120

-1.429

-50.348

-375

Mutatie voorzieningen

0

0

0

0

20.049

45.202

2.931

Aanpassingen reële waarde

66.318

4.949

19.706

9.436

-1.760

17

-28.872

-120.293

0

-6.826

0

0

0

0

107

0

198

0

-176

-199

-10

-112.420

-170.521

63.399

94.582

-6.168

-13.384

-18.727

Voortbrengingskosten

20.175

2.074

107.052

Af: voorziening onrendabele
investeringen en voorbereidingskosten

-5.630

-619

-71.501

14.545

1.455

35.551

Schattingswijziging
Overige mutaties
Totaal van de mutaties

Boekwaarde 31 december

3.308.255

3.420.675

588.998

525.599

Schattingswijziging
Bij de bepaling van de marktwaarde is de schatting van de afkoop erfpacht bepaald aan de hand van de
convenant splitsen en verkoop 2011 van de Gemeente Amsterdam. Nieuwe inzichten hebben geleid tot het
hanteren van een ander moment waarop de afkoop van de bestemmingswijziging wordt ingerekend voor het
vastgoed. Deze wijziging wordt gezien als een nadere verfijning binnen het bestaande stelsel en wordt om
die reden behandeld als een schattingswijziging en wordt derhalve prospectief (zonder aanpassen verleden
en vergelijkende cijfers) verwerkt. Het totale resultaateffect bedraagt € 127 miljoen negatief.

Gedeeld eigendom
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Woningstichting Rochdale heeft gezamenlijk met Stichting DUWO vijf complexen met 1.944 verhuur
eenheden in ongedeeld eigendom. Het belang van Woningstichting Rochdale in dit ongedeeld eigendom
bedraagt 50%. Deze verhuureenheden worden gewaardeerd tegen 50% van de totale waarde van deze
complexen. Het ongedeeld eigendom met Stichting Stadgenoot en Woningstichting Eigen Haard in een
complex met 34 studentenwoningen op de Zuidas is in 2014 verkocht. Het belang van Woningstichting
Rochdale in dit complex was 25%.

2. Sociaal vastgoed in exploitatie gekwalificeerd als vastgoedbelegging en
3. Commercieel vastgoed in exploitatie
Uitgangspunten reële waarde
Woningstichting Rochdale maakt gebruik van de waarderingsmethodiek van IPD voor de taxaties van het
vastgoed.
Het vastgoed wordt jaarlijks intern getaxeerd. De taxaties zijn intern opgesteld.
Jaarlijks wordt voor 1/3e deel van het vastgoed de intern opgestelde taxatie gevalideerd door een onafhanke
lijke en ter zake deskundige externe taxateur. De selectie is dusdanig dat de interne taxaties van het sociaal
en commercieel vastgoed in exploitatie minimaal eens per drie jaar opnieuw gevalideerd worden.
Aangezien de waardering van de vastgoedbeleggingen niet kan worden afgeleid van courante/recente
prijzenop 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 door exploitatie- 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 het 15e jaar bepaald door de huuropbrengst van het 15e jaar te delen door de exit yield

(rendementseis). Bij de woningportefeuille is voor het doorexploitatiescenario een gemiddelde exit yield van
7,41% aangehouden, bij het uitpondscenario is de gemiddelde exit yield 6,02%.
De overige gehanteerde uitgangspunten zijn:
2014

2013

Prijsinflatie

20-jaars gemiddelde CBS (2,097%)

20-jaars gemiddelde CBS (2,155%)

Bouwkostenstijging

20-jaars gemiddelde BDB-bouwkosten stijging
(2,894%)

20-jaars gemiddelde BDB-bouwkosten stijging
(2,973%)

Looninflatie

20-jaars gemiddelde regelingslonen CBS (2,009%) 20-jaars gemiddelde regelingslonen CBS (2,029%)

Disconteringsvoet:
* IRS
* disconteringsvoet

24-maandsgemiddelde 10 jaars
euro IRS: 1,760%
7,29%

24-maandsgemiddelde 10 jaars
euro IRS: 1,907%
7,5%

Mutatiegraad

5-jaars gemiddelde

5-jaars gemiddelde

Onderhoudsnorm per vge

€ 854

€ 788

Beheernorm per vge

€ 335

€ 342

Verhuurderheffing

Volledige 15 jaar ingerekend

alleen eerste 4 jaar ingerekend
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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

Huurverhoging boven inflatie

Gehanteerd
in reële waarde

1,5% (4 jaar)

Stel mogelijke
afwijking t.o.v.

Effect op
reële waarde 1

In %
reële waarde

x € 1.000.000

%

202

5,25%

-/- 1,00%

-/- 112

-/- 2,91%

Gehele looptijd
2

Mutatiegraad

6,64% /5,82%

Exit yield

7,41%

+ 0,50%

-/- 71

-/- 1,84%

Disconteringsvoet

7,29%

+ 0,50%

-/- 141

-/- 3,65%

Beheerkosten

€ 339 per vhe

+ € 100

-/- 35

-/- 0,92%

Leegwaardeontwikkeling

1,3 % in jaar 1-3

-/- 5% in jaar 1-3

-/- 55

-/- 1,42%

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

In de waardering 2014 is de wijze waarop de verhuurderheffing is verwerkt aangepast. In 2014 is de verhuurder
heffing gedurende de gehele DCF-periode ingerekend, waarbij vanaf 2019 het heffingspercentage voor 2018 is

aangehouden. In 2013 is de heffing slechts voor de periode 2014 tot en met 2018 ingerekend. De opslag die in
2013 is opgenomen in de disconteringsvoet, vanwege de onzekerheid over de verhuurderheffing na 2018 is in
2014 komen te vervallen. Per saldo is het resultaateffect marginaal.
De stijging van de actuele huur, de markthuur en de vrije verkoopwaarde hebben naast de positievere
verwachtingen ten aanzien van de ontwikkeling van de vrije verkoopwaarde in belangrijke mate bijgedragen
aan de autonome stijging van de marktwaarde.
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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 hiermee
rekening gehouden door in het uitpondscenario tot aan 2020 geen verkopen in te rekenen.
WSW Hypotheekrechten
De vastgoedbeleggingen zijn onder borging gebracht. Voor het ingezette onderpand is een positieve/
negatieve hypotheek verklaring afgegeven.
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.
De in Amsterdam werkzame corporaties hebben met de gemeente Amsterdam gemeenschappelijk prestatie
afspraken 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. Aangezien 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 Woningstichting Rochdale te kwantificeren, omdat
niet te bepalen is of en zo ja op welk moment het verkoopvolume in de verschillende marktgebieden bereikt
zal worden.
In de prestatieafspraken is tevens vastgelegd dat verkoop van woningen in specifiek genoemde nieuwbouw
locaties tot 2020 niet is toegestaan. Bij de waardering van complexen in deze locaties is 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:
De bedrijfswaarde is in 2014 per saldo met € 16 miljoen afgenomen. Factoren die de bedrijfswaarde negatief
(in duizenden euro’s)
Sociaal vastgoed, indien gekwalificeerd als bedrijfsmiddel
Commercieel vastgoed, indien gekwalificeerd als bedrijfsmiddel

31-12-2014

31-12-2013

1.797.000

1.799.000

463.000

477.000

2.260.000

2.276.000

beïnvloed hebben zijn de voorraadmutaties en het aanpassen van het huurbeleid. De bedrijfswaarde is
positief beïnvloed door lagere kosten voor mutatieonderhoud en nadere inschattingen van de exploitatie
lasten en de verhuurderheffing.

Uitgangspunten bedrijfswaardeberekening 2014
• Inkomensafhankelijke huurverhoging met een opslag boven de inflatie; voor de periode 2015 tot en met
2019 is de opslag gedifferentieerd in percentages 1,0%, 1,5% en 3,5% (voorgaand jaar respectievelijk:
1,5%, 2% en 4%). Na 2019 is geen opslag boven de inflatie ingerekend.
• Jaarlijkse huurderving voor wat door geëxploiteerd wordt 1,2% (voorgaand jaar: 0,9%) van de huur
som voor woningen en 6,0% (voorgaand jaar: 7,5%) voor het bedrijfs onroerend goed. Voor de sloop
complexen 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 op basis van de prijsinflatie.
• Genormeerde variabele lasten (belastingen en verzekeringen) van € 335 per woning
(voorgaand jaar: € 358).
•
Onderhoudsnorm per woning

2014

Voorgaand jaar
2013

2015ev.

Voorgaand jaar
2014 ev.

Klachtenonderhoud

€ 315

€ 322

€ 228

€ 307

Planmatig onderhoud

€ 725

€ 605

€ 802

€ 579

Mutatieonderhoud

€ 159

€ 194

€ 109

€ 194

€ 1.199

€ 1.121

€ 1.139

€ 1.080

Totaal

•

•
•
•

•
•

•

Vanaf 2014 worden, voor het planmatig - en klachten onderhoud, gefaseerd de VEX-normen ingevoerd.
In 2014 zijn maatregelen genomen om het mutatieonderhoud terug te dringen.
De genormeerde onderhoudskosten kennen een jaarlijkse stijging van 1,25% (voorgaand jaar: 1,5%) in
2014 en loopt op tot 2,57% (voorgaand jaar: 2,64%) in 2018. Vanaf 2019 en verder is een stijging van
3,0% (voorgaand jaar: 3,0%) gehanteerd.
De planmatige onderhoudslasten worden gedurende de laatste vijf jaar van de levensduur niet meer
ingerekend.
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 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
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•
•
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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.

Toelichting met betrekking tot sociaal en commercieel vastgoed bestemd voor verkoop
Ter zake van het sociaal en commercieel vastgoed in exploitatie (gerubriceerd onder 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)
Verwachte verkopen

Aantal

Historische
boekwaarde
31-12-2014

Verwachte
opbrengstwaarde

Sociaal vastgoed: woningen
2015

269

7.596

43.764

2016 t/m 2019

900

31.779

152.426

39.375

196.190

Historische
boekwaarde
31-12-2014

Verwachte
opbrengstwaarde

10.055

33.972

(in duizenden euro’s)
Verwachte verkopen

Aantal

Commercieel vastgoed:
Woningen
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4. Sociaal en commercieel vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
Waardering bij eerste verwerking sociaal en commercieel vastgoed
In de kostprijs is tevens rente op schulden tijdens de bouw opgenomen. Gedurende het boekjaar 2014 is
hiervoor een bedrag van € 776.000 (2013: € 840.000) geactiveerd. De hierbij gehanteerde rentevoet is 3,0%
(2013: 4,1%).

Financiële vaste activa
6. Andere deelnemingen
Het verloop van deze post is als volgt:
(in duizenden euro’s)

Boekwaarde
1-1-2014

Stortingen/
opnamen

Resultaat/
dividend
deelneming

Waardewijzigingen

Boekwaarde
31-12-2014

Amstelkwartier Beheer B.V.

-1.070

0

604

-1.344

-1.810

Amstelkwartier C.V.

-1.848

0

0

1.848

0

39

0

8

0

47

2.671

-2.300

554

0

925

De Jonge Voorn B.V.

5

0

0

0

5

De Jonge Voorn C.V.

87

0

3

0

90

Django B.V.

12

0

-12

0

0

750

5

0

-377

378

-232

0

-1.534

0

-1.766

Banne Binnen Beheer B.V.
Banne Binnen C.V.

Gemeenschappelijk Glas Amsterdam B.V.
Kwadijkerpark Beheer B.V.
Kwadijkerpark C.V.

-2.050

0

0

2.050

0

Ontwikkelingscombinatie Grote Buitendijk B.V.

4

0

-4

-3

-3

Ontwikkelingscombinatie Grote Buitendijk C.V.

-601

0

-1

146

-456

6

0

0

0

6

Ontwikkelingsmaatschappij De Zaanwerf C.V.
Ontwikkelingsmaatschappij De Zaanwerf II C.V.

-2.385

0

0

0

-2.385

Ontwikkelingscombinatie Pontsteiger V.O.F.

-1.950

1.700

0

250

0

Robora Zuidoost V.O.F.

-1.435

0

132

0

-1.303

31

0

34

0

65

V.O.F. kolenkit
Woningnet N.V.

669

0

0

0

669

-7.297

-595

-216

2.570

-5.538

Saldering negatieve deelneming met vordering op
deelnemingen

7.748

0

0

-5.363

2.385

Herrubricering negatieve deelnemingen

3.823

0

0

1.515

5.338

Subtotaal

Subtotaal
Totaal

11.571

0

0

-3.848

7.723

4.274

-595

-216

-1.278

2.185

7. Vorderingen op maatschappijen waarin wordt deelgenomen
Het verloop van deze post is als volgt:
(in duizenden euro’s)

Django B.V.

Boekwaarde
1-1-2014

Aflossingen

Boekwaarde
31-12-2014

6.014

-6.014

0

6.014

-6.014

0
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8. 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:
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a Sociaal en commercieel vastgoed in exploitatie, algemeen
Voor dit bezit is het uitgangspunt blijvend verhuren (waarna sloop). De lagere commerciële waardering
dan fiscaal leidt in eerste instantie tot een actieve belastinglatentie, welke niet is gevormd. De reden
hiervoor is de lange looptijd van het actief en de onzekerheid dat bij sloop in de toekomst de bouw
bestemming vervalt. Daardoor tendeert de actieve belastinglatentie over het verschil tussen de
(geherwaardeerde) boekwaarde in de jaarrekening en de fiscale boekwaarde contant gemaakt naar nihil.
b Sociaal en commercieel vastgoed in exploitatie: sloop/verkoop binnen vijf jaar
Belastinglatenties worden in de jaarrekening verwerkt voor zover de corporatie over een beleidshorizon
van vijf jaar expliciete uitspraken heeft gedaan over de voorgenomen afwikkeling van de woningen door
sloop/verkoop.
Bij sloop binnen vijf jaar waarbij de bouwbestemming op de na sloop vrijkomende grond vervalt, wordt
voor het waarderingsverschil tussen de fiscale en commercieel lagere boekwaarde van het betreffende
vastgoed een actieve latentie tegen de nominale waarde in de jaarrekening opgenomen, voor zover
verrekenbaar. Wordt bij sloop binnen vijf jaar wederom vervangende nieuwbouw gepleegd, dan blijft de
fiscale boekwaarde na afloop van de gebruiksduur (sloop) in stand. Derhalve wordt hiervoor geen latentie
gevormd (zie punt a). Bij verkoop van woningen binnen vijf jaar wordt voor het waarderingsverschil een
actieve latentie tegen de contante waarde in de jaarrekening opgenomen.
c 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.
d 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. Hiervoor wordt aangesloten bij de interne begrotingscyclus
van 5 jaar in verband met de onzekerheid die kleeft aan de bepaling van de fiscale resultaten verder in
de toekomst. Volgens de meerjarenbegroting kan van het totale verrekenbare verlies van € 354,6 miljoen,
€ 214,3 miljoen in de eerstkomende vijf jaar worden verrekend. In de jaarrekening is hiervoor een latente
belastingvordering tegen de contante waarde verantwoord.

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)

2014

2013

Verrekenbare tijdelijke waarderingsverschillen tegen contante waarde

13.655

8.401

Beschikbare verliescompensatie tegen contante waarde

46.430

36.526

Boekwaarde 31 december

60.085

44.927

Verloop latente belastingvorderingen tot waardering gebracht
De gehanteerde netto-disconteringsvoet bedraagt 3,94 % (2013: 3,94 %). Van de latente
belastingvorderingen wordt een bedrag van in totaal € 0,0 miljoen (2013: € 0,0 miljoen) naar verwachting
binnen 1 jaar gerealiseerd.
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Het verloop van de in de balans tot waardering gebrachte latente belastingvorderingen in het boekjaar is op
totaalniveau als volgt:
(in duizenden euro’s)

2014

2013

Boekwaarde 1 januari

44.927

8.558

Toevoeging ten bate van het resultaat

15.158

36.369

Boekwaarde 31 december

60.085

44.927

2014

2013

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

0

0

Leningen aan derden

1.263

1.826

1.263

1.826

Starters
renteregeling

Leningen
aan derden

Het verloop in 2014 is als volgt:
(in duizenden euro’s)
Stand 1 januari 2014
Nieuwe leningen
Aflossingen
Waardeveranderingen
Stand 31 december 2014

0

1.826

192

0

0

-563

-192

0

0

1.263

Het verloop in 2013 is als volgt:
(in duizenden euro’s)
Stand 1 januari 2013
Nieuwe leningen

Starters
renteregeling

Leningen
aan derden

0

3.339

665

0

0

-1.513

-665

0

0

1.826

Starters
renteregeling

Leningen
aan derden

Cumulatief saldo leningen

3.317

5.478

Cumulatieve waardeveranderingen

3.317

0

Cumulatieve aflossingen

0

-4.215

Stand 31 december 2014 cumulatief

0

1.263

Aflossingen
Waardeveranderingen
Stand 31 december 2013
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De cumulatieve stand op 31 december 2014 is als volgt:
(in duizenden euro’s)

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). De vordering uit
hoofde van de Starters renteregeling is geheel voorzien, omdat op basis van de gerealiseerde verkopen
een sterke aanwijzing omtrent oninbaarheid bestaat of de koper in de toekomst in staat zal zijn dit voorschot
terug te betalen.
Leningen aan derden
Van de lening aan Riemersma autoleasing ad € 635.000 (2013: € 1.198.000) is € 253.000 (2013: € 511.000)
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.

10. Vastgoed bestemd voor verkoop
(in duizenden euro’s)

2014

2013

10.1 Vastgoed (kantoorpand) bestemd voor verkoop

11.155

6.845

10.2 Complex gewijs verkochte woningen

13.710

0

10.3 Vastgoed (nieuwbouwwoningen) bestemd voor verkoop

475

3.151

10.4 Vastgoed (koopbrugwoningen: eigendomsaandeel 20%)

379

363

25.719

10.359

Het verloop van deze post is als volgt:
(in duizenden euro’s)
10.1
Kantoorpanden

10.2
Complex
gewijs
10.3
verkochte Nieuwbouwwoningen
woningen

10.4
Koopbrug
woningen

Totaal

Voortbrengingskosten

10.526

0

3.663

363

14.552

Af: voorziening voorraad verkoop		

-3.681

0

-512

0

-4.193

6.845

0

3.151

363

10.359

Overboekingen van vastgoedbeleggingen

50.608

2.589

0

0

53.197

Voortbrengingskosten verkopen		

-3.000

0

-3.082

-47

-6.129

400

0

262

0

662

0

12.528

0

0

12.528

-43.698

-2.389

50

0

-46.037

0

982

94

63

1.139

Boekwaarde 1 januari 2014
Mutaties:

Voorziening verkopen
Overboekingen van onderhanden werk
Mutatie voorziening
Voortbrengingskosten
Totaal van de mutaties
Voortbrengingskosten
Af: voorziening voorraad verkoop		
Boekwaarde 31 december 2014
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4.310

13.710

-2.676

16

15.360

58.134

16.099

675

379

75.287

-46.979

-2.389

-200

0

-49.568

11.155

13.710

475

379

25.719

WSW Hypotheekrechten
Het kantoorpand is onder borging gebracht. Voor het ingezette onderpand is een positieve/negatieve
hypotheek verklaring afgegeven.

11. Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop
(in duizenden euro’s)
Onderhanden werk
Onderhanden projecten
Grondposities

2014

2013

957

12.415

10.137

4.323

7.115

6.860

18.209

23.598

In de kostprijs onderhanden werk is tevens rente op geïnvesteerd vermogen tijdens de bouw opgenomen.
Gedurende het boekjaar 2014 is hiervoor een bedrag van € 776.000 (2013: € 257.000) geactiveerd. De
hierbij gehanteerde rentevoet is 3,0% (2013: 4,1%).

Het verloop van deze post is als volgt:
(in duizenden euro’s)
Verkrijgingsprijzen
Af: voorziening voor verliezen
Boekwaarde 1 januari

2014

2013

38.958

43.678

-15.360

-23.798

23.598

19.880

-17.136

-6.713

19.309

4.589

Mutaties:
Omzet verkopen
Investeringskosten
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Overboeking van/naar vastgoedbeleggingen
Overboeking van/naar voorraden
Overboeking naar overlopende activa
Geactiveerd resultaat
Kostprijs verkopen

3.409

13.256

-12.528

-2.021

0

-1.328

132

0

-5.260

-945

Aanpassing reële waarde

2.814

-11.558

Overige mutaties in voorzieningen

3.871

8.438

-5.389

3.718

Verkrijgingsprijzen

26.884

38.958

Af: voorziening voor verliezen

-8.675

-15.360

Boekwaarde 31 december

18.209

23.598

(in duizenden euro’s)

2014

2013

12. Huurdebiteuren

2.502

1.404

13. Vorderingen op maatschappijen waarin wordt deelgenomen

7.234

3.369

14. Overige vorderingen

5.965

4.274

15. Overlopende activa

4.370

4.530

20.071

13.577

Vorderingen

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

12. 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)

2014

2013

Zittende huurders

4.553

4.172

Vertrokken huurders

4.586

3.549

145

35

9.284

7.756

6.782

6.352

2.502

1.404

Balans
waarde
vordering

Niet huurders
Af: voorziening dubieuze debiteuren

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

2014

2013

Nominale
waarde
vordering

Afwaardering
deelneming

Balans
waarde
vordering

Kwadijkerpark C.V.

4.745

-1.700

3.045

1.571

Ontwikkelingsmaatschappij De Zaanwerf II C.V.

3.659

-2.385

1.274

300

Amstelkwartier C.V.

2.915

0

2.915

1.498

11.319

-4.085

7.234

3.369

(in duizenden euro’s)

2014

2013

Nog af te wikkelen inzake Far West

1.063

1.851

Debiteuren projecten

2.992

0

Overige

1.910

2.423

5.965

4.274

(in duizenden euro’s)

2014

2013

Vooruitbetaalde kosten

2.103

2.126

0

1.076

2.267

1.328

4.370

4.530

14. Overige vorderingen

15. Overlopende activa

Rekening-courant Projecten
Nog te factureren onderhoud
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16. Liquide middelen
(in duizenden euro’s)
Kas
Bank
Deposito’s

2014

2013

1

1

7.215

29.488

19.854

2.325

27.070

31.814

De deposito’s opgenomen onder de liquide middelen zijn direct opeisbaar.
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Zekerheden
Door de huisbankier zijn aan de groep kasgeld- en rekening-courantkredietfaciliteiten ter beschikking
gesteld voor een totaalbedrag van € 50 miljoen. Per 1 januari 2015 zijn deze kasgeld- en rekeningcourantkredietfaciliteiten op initiatief van Woningstichting Rochdale verlaagd naar € 25 miljoen. Van het
krediet wordt ultimo boekjaar geen gebruik gemaakt.

17. Groepsvermogen
Het aansprakelijk vermogen (groepsvermogen en eventuele achtergestelde schulden) bedraagt per balans
datum € 2.495 miljoen (2013: € 2.466 miljoen).
Voor een toelichting op het groepsvermogen wordt verwezen naar de toelichting op de enkelvoudige balans.

Voorzieningen
(in duizenden euro’s)

2014

2013

18. Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen

4.680

9.676

19. Voorziening reorganisatiekosten

1.275

3.500

20. Voorziening deelnemingen

5.338

3.823

21. Overige voorzieningen

8.129

11.667

19.422

28.666

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

Stand 1 januari 2014
Verantwoord onder vastgoedbeleggingen in ontwikkeling

Sociaal Commercieel
vastgoed in
vastgoed in
ontwikkeling ontwikkeling

Overig

Totaal

35.356

45.821

15.359

0

96.536

-25.680

-45.821

0

0

-71.501

Verantwoord onder onderhanden werk
Stand balans 1 januari 2014 volgens jaarrekening 2013

Onderhanden
werk

-15.359

-15.359

9.676

0

0

0

9.676

Toevoegingen

2.010

242

1.432

0

3.684

Overboekingen

-9.100

0

0

9.100

0

Onttrekkingen

Mutaties:

-15.232

-44.776

-3.871

0

-63.879

Vrijval

-3.399

-164

-4.246

-2.700

-10.509

Herrubricering naar voorziening bij eerste ingebruikname

-3.336

-504

0

0

-3.840

-29.057

-45.202

-6.685

6.400

-74.544

20.050

45.202

Totaal mutaties
Verantwoord onder vastgoedbeleggingen in ontwikkeling

0

0

65.252

6.685

-2.389

4.296

0

0

4.011

-4.996

Verantwoord onder onderhanden werk
Totaal mutaties balans
Stand 31 december 2014
Verantwoord onder vastgoedbeleggingen in ontwikkeling
Verantwoord onder onderhanden werk
Stand balans 31 december 2014

-9.007
6.299

619

8.674

6.400

21.992

-5.630

-619

0

0

-6.249

0

0

-8.674

-2.389

-11.063

669

0

0

4.011

4.680

looptijd < 1 jaar

899

looptijd > 5 jaar

1.760

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

2014

2013

Stand 1 januari

3.500

5.000

Vrijval respectievelijk dotatie

-1.141

3.000

Onttrekking

-1.084

-4.500

1.275

3.500

looptijd < 1 jaar

1.275

1.623

looptijd > 5 jaar

0

0

Stand 31 december
Waarvan:
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20. Voorziening deelnemingen
In verband met de negatieve nettovermogenswaarde van hiervoor genoemde deelnemingen is een voorziening
gevormd ter grootte van de uit dien hoofde te verwachten verplichtingen. Woningstichting 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 mogelijk zal overnemen. De voorziening wordt gevormd
nadat eerst de andere financiële belangen in de deelnemingen zijn afgewaardeerd.
Het verloop van deze post is als volgt:
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(in duizenden euro’s)

Stand
1-1-2014

Dotatie

Onttrekking

Herrubricering

Stand
31-12-2014

Robora Zuidoost V.O.F.

1.435

0

132

0

1.303

Ontwikkelingscombinatie Pontsteiger V.O.F.

485

0

485

0

0

Kwadijkerpark Beheer B.V.

232

1.534

0

0

1.766

Amstelkwartier Beheer B.V.

1.070

1.344

604

0

1.810

601

0

145

0

456

Ontwikkelingscombinatie Grote Buitendijk C.V.
Ontwikkelingscombinatie Grote Buitendijk B.V.
Totaal

0

3

0

0

3

3.823

2.881

1.366

0

5.338

Waarvan:
looptijd < 1 jaar

1.303

looptijd > 5 jaar

4.035

21. Overige voorzieningen
De overige voorzieningen en het verloop ervan in het boekjaar is als volgt:
(in duizenden euro’s)

Jubileumuitkeringen

Loopbaanontwikkeling

Juridische
geschillen

Overige

Totaal

Stand 1 januari 2014

549

1.215

Dotatie

391

26

1.965

7.938

11.667

0

-1.849

-1.432

-238

-144

-1.545

-179

-2.106

702

1.097

420

5.910

8.129

looptijd < 1 jaar

56

200

420

2.910

3.586

looptijd > 5 jaar

453

0

0

0

453

Onttrekking
Stand 31 december 2014
Waarvan:

De post “overige” bevat onder andere een voorziening voor het samenwerkingsverband Brasa ad € 3,0 miljoen
(2013: € 2,5 miljoen) en een voorziening ten behoeve van de afwikkeling van Far West ad € 1,6 miljoen (2013:
€ 4,2 miljoen).

Langlopende schulden
(in duizenden euro’s)

2014
Rente

> 5 jaar

< 5 jaar

Totaal

%
22. Schulden/leningen overheid

3.980

0

3.320

3.320

23. Schulden/leningen kredietinstellingen

3.975

1.107.486

396.439

1.503.925

1.107.486

399.759

1.507.245

> 5 jaar

< 5 jaar

Totaal

(in duizenden euro’s)

2013
Rente
%

22. Schulden/leningen overheid

4.001

1.172

3.374

4.546

23. Schulden/leningen kredietinstellingen

4.040

1.154.224

414.104

1.568.328

1.155.396

417.478

1.572.874

Langlopende schulden met een resterende looptijd van minder dan één jaar ad € 121,4 miljoen (2013: € 120,6
miljoen), waaronder de aflossingsverplichtingen voor komend jaar, zijn niet verantwoord onder de kortlopende
schulden. Er zijn geen schulden die als gevolg van het zich voordoen van bepaalde omstandigheden direct of
binnen een jaar opeisbaar worden.
Het totaalbedrag aan leningen met een variabele rente bedraagt € 178,1 miljoen. Dit bestaat uit:
• € 127,5 miljoen uit variabele leningen waarvan het renterisico voor € 122,5 miljoen is afgedekt door de
afgesloten rente-swapcontracten en voor € 50,6 miljoen aan basisrenteleningen.
• twee leningen met een variabele rente waarin een terugstortfaciliteit aanwezig is. Dit betreft een weeksrollover van € 25 miljoen, waarvan ultimo 2014 € 20 miljoen is teruggeplaatst, en een roll over met 3
maands euribor van € 23 miljoen die ultimo 2014 volledig is opgenomen.
Voor het totaalbedrag aan schulden/leningen van overheid en kredietinstellingen is borging van het WSW
verkregen.
Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de toelichting op de financiële instrumenten zoals
opgenomen in de niet in de balans opgenomen regelingen.

22. en 23. Schulden/leningen overheid en kredietinstellingen
(in duizenden euro’s)
Stand 1 januari 2014

Overheid

Kredietinstellingen

Totaal

4.546

1.568.328

1.572.874

Nieuwe leningen

0

75.000

75.000

Opnamen met terugstortfaciliteit

0

18.400

18.400

Terugstortingen

0

-38.400

-38.400

-1.226

-119.447

-120.673

0

44

44

3.320

1.503.925

1.507.245

Aflossingen
Mutatie geactiveerde disagio
Stand 31 december 2014

125

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. Voor
het ingezette onderpand is een positieve/negatieve hypotheek verklaring afgegeven.
Aflossingssysteem
De leningen worden afgelost op basis van het lineaire, annuïtaire dan wel het fixe kostprijssysteem.

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

2014

2013

11.760

11.802

6.639

6.691

18.399

18.493

De onder overige schulden opgenomen waarborgsommen 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. In 2014 is 1,4% (2013: 2%) rente toegerekend. De waarborgsom inclusief samengestelde rente
wordt bij beëindiging van de huurovereenkomst verrekend.
De post “Vooruitontvangen huren” heeft betrekking op de verhuring van Amstelmeerschool aan de gemeente
Amsterdam met een resterende looptijd variërend van 20-40 jaren.

Kortlopende schulden
(in duizenden euro’s)

2014

2013

Schulden aan leveranciers

7.845

10.103

25. Belastingen en premies sociale verzekeringen

2.374

2.218

26. Overige schulden

3.263

4.019

37.252

39.826

50.734

56.166

2014

2013

Loonheffing

777

1.042

Omzetbelasting

715

675

Premies sociale verzekering

506

501

Premies pensioenfonds

376

0

2.374

2.218

27. Overlopende passiva

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

25. Belastingen en premies sociale verzekeringen
(in duizenden euro’s)

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

2014

2013

Te betalen projectkosten

1.482

1.312

Reservering vakantiedagen

1.242

705

539

2.002

3.263

4.019

Overig

27. Overlopende passiva
(in duizenden euro’s)
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2014

2013

27.005

28.918

Vooruitontvangen huren

5.030

3.635

Vooruitontvangen subsidie complexen

1.143

3.468

Servicekosten

1.913

1.110

Overige

2.162

2.695

37.253

39.826

Niet vervallen rente

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 Woningstichting Rochdale tevens gebruik van afgeleide financiële instrumenten zoals rente
swaps 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 Woningstichting Rochdale is om niet te handelen in financiële instrumenten.
De belangrijkste risico’s uit hoofde van de financiële instrumenten van Woningstichting 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 Woningstichting Rochdale is het risico inzake huurdebiteuren relatief hoog. Hiervoor is een voorziening
getroffen en wordt ingezet op optimalisering van de huurincasso activiteiten om het risico te verkleinen.
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Liquiditeitsrisico
Dit betreft het risico dat de groep over onvoldoende middelen beschikt om aan haar directe verplichtingen te
kunnen voldoen.
Om te waarborgen dat Woningstichting Rochdale aan haar verplichtingen kan voldoen, zijn naast het aan
trekken van langlopende leningen, kasgeld- en rekening-courantkredietfaciliteiten beschikbaar voor een
bedrag van in totaal € 50 miljoen (2013: € 90 miljoen). Voor 2015 geldt dat deze kasgeld- en rekeningcourantkredietfaciliteiten zullen worden verlaagd naar € 25 miljoen.
Valutarisico
De groep loopt geen valutarisico. Zij is alleen werkzaam in Nederland waardoor alle inkomende en uitgaande
kasstromen in euro’s zijn.
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 lang
lopende en kortlopende schulden (waaronder schulden aan kredietinstellingen).
Voor vastrentende langlopende vorderingen en langlopende leningen loopt de groep het risico dat de markt
waarde 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 rente 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
> 5 jaar

Renteklasse
Tot 3%

3% - 4%

4% - 5%

5% - 6%

6% - 7%

> 7%

Totaal

22.976

116.445

172.962

35.694

14.545

0

362.622

230.296

257.045

634.380

21.561

0

1.341

1.144.623

253.272

373.490

807.342

57.255

14.545

1.341

1.507.245

De effectieve rentevoet van de leningen overheid en kredietinstellingen bedraagt gemiddeld 4,05% (2013: 4,09%).

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 en de eindaflossingen (in duizenden
euro’s):
Beginstand

Jaaraflossingen

Eindaflossingen

Eindstand

2015

1.507.245

7.995

113.482

1.385.768

2016

1.385.768

7.930

60.258

1.317.580

2017

1.317.580

8.202

61.010

1.248.368

2018

1.248.368

6.736

50.784

1.190.848

2019

1.190.848

7.017

76.345

1.107.486

De duration van de leningenportefeuille overheid en kredietinstellingen bedraagt gemiddeld 10,8 jaar
(2013: 9,90 jaar).
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 liquiditeits
opslag die varieert van +1 basispunt tot +30 basispunten;
• Het renterisico van de roll-over leningen (waarbij de rente per drie maanden wordt herzien) is voor
€ 122,5 miljoen afgedekt met rente-instrumenten (zijnde renteswaps). Over het boekjaar 2014 beliep
de netto rentelast inzake deze leningen inclusief de rente uit hoofde van de swaps € 5,16 miljoen zijnde
4,21%;
• Woningstichting Rochdale heeft per ultimo 2014 in totaal voor € 50,6 miljoen aan basisrenteleningen in
haar leningenportefeuille. De basisrenteleningen hebben een rentetarief dat bestaat uit twee compo
nenten, 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
waar geen minimale looptijd voor geldt. De rente percentages van de 9 basisrenteleningen liggen tussen
de 2,94% en 4,85% inclusief de kredietopslag van tussen de 0 basispunten en de 25 basispunten.
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Marktrisico
Het marktrisico wordt beheerst door spreiding aan te brengen in de geldgevers ter zake de leningenportefeuille.
De reële waarde van de belangrijkste in de balans en niet in de balans opgenomen financiële instrumenten
van de groep luidt als volgt:
(in duizenden euro’s)

Nominale waarde
2014

2013

1.525.644

1.591.367

49.283

56.167

1.574.927

1.647.534

-25.644

-20.213

-25.644

-20.213

Financiële verplichtingen:
Langlopende schulden
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Kortlopende schulden
Niet in de balans opgenomen:
Renteswaps

De marktwaarde van de langlopende schulden bedroeg € 2.053.399 (2013: € 1.848.242). De marktwaarde
van de financiële instrumenten is bepaald met behulp van beschikbare marktinformatie.
Renteswaps
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.

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 contracten met een variabele rente af te dekken. De betalingscondities van de renteswap stemmen
overeen met die van de onderliggende 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)

Hoofdsom

Ingangsdatum

Einddatum

Te bet.
rente

Te ontv.
rente

Marktwaarde
31-12-2014

Marktwaarde
31-12-2013

BNG 1
ABN

-12.500

30-dec-05

31-dec-15

3,95%

EUR3M

-974,8

-875,7

AMRO 1
ABN

-25.000

04-aug-05

06-feb-17

3,95%

EUR3M

-2.920,0

-3.395,9

AMRO 2

-25.000

01-dec-06

01-dec-21

3,96%

EUR3M

-6.171,8

-4.286,4

BNG 2

-25.000

01-dec-06

01-dec-21

3,89%

EUR3M

-6.058,5

-4.162,2

ING
ABN

-10.000

15-juli-08

17-jul-28

4,65%

EUR3M

-5.040,2

-2.990,1

AMRO 3

-25.000

04-aug-05

06-aug-18

4,60%

EUR3M

-4.478,8

-4.502,5

-25.644,1

-20.212,8

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

De aan vorengenoemde derivaten gekoppelde variabel rentende leningen betreffen:
Geldgever

Hoofdsom
(x € 1.000)

Ingangsdatum

Einddatum

Te betalen
variabele rente

Gekoppeld
aan derivaat

BNG

25.000

02-02-2014

01-12-2021

EUR 3mnd

BNG 2

AMRO NWB

30.000

01-09-2014

01-12-2021

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

				
Ultimo 2013 beschikte Woningstichting Rochdale over 2 swapcontracten (in totaal € 50 miljoen ) met een langere
looptijd dan de onderliggende leningen. Op 2 januari 2014 heeft Woningstichting Rochdale een nieuwe variabel
rentende lening aangetrokken bij de BNG Bank van € 25 miljoen met als einddatum 1 december 2021. Deze lening
is per 2 januari 2014 gekoppeld aan derivaat BNG 2, waardoor de open positie die eind 2014 zou ontstaan, is
opgeheven. Het andere derivaat (ABN AMRO 2) was gekoppeld aan een onderliggende lening die op 1 december
2015 (omvang lening € 30 miljoen) zou aflopen. De looptijd van deze lening is conform de verwachting per 1 september 2014 verlengd tot 1 december 2021, waardoor de open positie die eind 2015 zou ontstaan, is opgeheven.
Van de renteswaps kent een deel met een totale onderliggende hoofdsom 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 2014 € 13,6
miljoen negatief. Ultimo 2014 bestaat derhalve een bijstortverplichting van maximaal € 3,6 miljoen. Per
balansdatum heeft bijstorting niet plaatsgevonden.

Uit een door de corporatie uitgevoerde stress test inzake de liquiditeitsrisico’s uit hoofde van de derivaten
portefeuille blijkt dat de aan te houden liquiditeitsbuffer per ultimo 2014 toereikend is om een additionele
rentedaling van 2% op te kunnen vangen. De marktwaarde van bovengenoemde swaps bij 2% rentedaling
bedraagt ultimo 2014 € 20,9 miljoen negatief. Rekening houdend met een threshold van € 10 miljoen
bedraagt de bijstortverplichting € 10,9 miljoen. Daarmee voldoet Woningstichting 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.
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Woningstichting Rochdale heeft tevens renteswaps afgesloten met de BNG. Betreffende contracten bevatten
oorspronkelijk een zogenaamd toezicht belemmerende bepaling (TBB). De derivaten die zijn afgesloten bij de
ING en ABN AMRO/FORTIS bevatten geen toezicht belemmerende bepalingen. In lijn met artikel 10 van de
Beleidsregels van het ministerie van Binnenlandse Zaken d.d. 5 september 2012 inzake het gebruik van financiële derivaten door woningcorporaties heeft Woningstichting Rochdale een plan van aanpak opgesteld waarin
is beschreven op welke wijze Woningstichting Rochdale de TBB’s in de BNG contracten wilde doorhalen. Op
22 oktober 2014 heeft Woningstichting Rochdale de ‘’overeenkomst tot wijziging raamovereenkomst financiële
derivaten’’ met de BNG ondertekend, waardoor de TBB’s uit de contracten van Woningstichting Rochdale zijn
verwijderd. Deze oplossing is vooraf besproken door Aedes en de BNG en akkoord bevonden door het CFV.

Interne organisatie inzake gebruik financiële derivaten
Toegevoegde waarde gebruik derivaten
De primaire doelstelling van Woningstichting Rochdale is het werkzaam zijn op het gebied van de volkshuis
vesting. Het financiële beleid en beheer van een toegelaten instelling (TI) moet dienstbaar zijn aan het
realiseren van de gewenste volkshuisvestelijke doelstellingen en dient daartoe op transparante wijze gericht
te zijn op financiële continuïteit. Het financiële beleid en beheer is met name gericht op financierings- en
beleggingsactiviteiten alsmede ook het risk- en cashmanagement en al die activiteiten die erop gericht zijn
huidige en toekomstige financiële risico’s in kaart te brengen en waar nodig en mogelijk te beheersen.
Woningstichting Rochdale onderkent de mogelijkheden van het gebruik van derivaten, maar geeft de voorkeur
aan het spreiden en beperken van renterisico’s door gebruik te maken van traditionele instrumenten. Daarbij moet gedacht worden aan het maken van contractuele renteafspraken met geldgevers over bestaande
leningenof het afsluiten van leningen met uitgestelde storting.
In de voorstellen voor het afsluiten van derivaten dient de toegevoegde waarde in vergelijking met traditio
nele instrumenten aangetoond te worden.
Derivaten mogen uitsluitend gebruikt worden ter hedging van variabele leningen die voor of tegelijk met het
moment van afsluiten van het derivatencontract zijn aangetrokken en voor het in de tijd spreiden en beperken
van renterisico’s, mits voldaan wordt aan de in het treasurystatuut genoemde eisen en geformuleerde kaders.
Speculatief handelen in derivaten, zoals door middel van het aangaan van ‘open posities’ (bijvoorbeeld door
het verkopen van financiële derivaten, anders dan het sluiten van derivaatposities), zonder dat sprake is van
bestaande of toekomstige financieringsbehoeften of renterisico’s, is niet toegestaan.

Interne organisatiestructuur
De hoofddoelstelling van alle activiteiten op het gebied van treasury binnen Woningstichting Rochdale is het
maximaal beschikbaar hebben en houden van de financiële middelen tegen zo laag mogelijke kosten. De
treasurer onderhoudt actief relaties met financiers waardoor toegang tot geldmarkten beschikbaar blijft.
Om deze doelstelling te realiseren is concreet beleid geformuleerd. De formulering en vaststelling van het
treasurybeleid en de nadere uitwerking in (trans)acties op het gebied van treasury vindt plaats in de jaar
plannen en (meerjaren)begrotingen van Woningstichting Rochdale.
Voor een goed treasurybeleid geldt tevens dat er voldoende maatregelen zijn getroffen voor een juiste
inrichting van de administratieve organisatie, het opstellen van procedures en een goede interne controle.
De bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden ten aanzien van de uitvoering van het treasurybeleid zijn
hieronder uitgewerkt en uitgebreider terug te vinden in de procedurebeschrijvingen.
De verantwoording over het gevoerde treasurybeleid en de gerealiseerde (trans)acties vindt extern onder
andere plaats in de jaarrekening en intern in de kwartaalrapportage bestemd voor het bestuur en de raad
van commissarissen. Het treasurybeleid, het treasuryjaarplan en de kwartaalrapportages vormen een onder
deel van de totale planning & controlcyclus.
Verantwoordelijkheid
Het bestuur van Woningstichting Rochdale is eindverantwoordelijk inzake het treasurybeleid. Besluiten over
concrete (trans)acties op het gebied van treasury vinden, binnen de geldende kaders en afspraken, volgens
de daarvoor geldende procedures met en na instemming (middels besluit) van het bestuur plaats.
Basis voor besluiten over concrete (trans)acties op het gebied van treasury zijn te allen tijde de meest
recente inzichten in:
a. de ontwikkeling van de liquiditeitsbehoefte;
b. de financierings- en financierbaarheidprognoses;
c. het renterisicoprofiel van Woningstichting Rochdale.
Uitvoering
De uitvoering van alle (trans)acties op het gebied van treasury ligt bij de treasurer, onderdeel van de
bedrijfseenheid financiën. Alle operationele taken en bevoegdheden op het gebied van treasury zijn nader
uitgewerkt in procedurebeschrijvingen.
De belangrijkste voorwaarden voor het naar behoren vervullen van de taken op treasury gebied voor alle
betrokken gremia en functionarissen is het beschikken over juiste, tijdige, volledige en zo actueel mogelijke
documentatie en informatie. In de treasurycommissie van Woningstichting Rochdale, die minimaal vier keer
per jaar bijeenkomt, wordt de uitvoering van het treasury jaarplan besproken, worden door de treasurer
voorgestelde transacties besproken en wordt de afwikkeling van de in de afgelopen periode uitgevoerde
treasury-activiteiten door de treasurer toegelicht. Er wordt een verslag van de bijeenkomst gemaakt. De
treasurycommissie heeft een adviserende taak ten behoeve van het bestuur op het gebied van treasury.
De treasurycommissie bestaat uit de manager planning & control, treasurer, een onafhankelijke externe
deskundige en het lid van de raad van bestuur belast met de portefeuille financiën die tevens als voorzitter
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fungeert. Daarnaast vindt maandelijks een Intern Treasury Overleg (ITO) plaats waar de operationele
treasury activiteiten worden besproken. De eerder genoemde functionarissen exclusief de onafhankelijke
extern deskundige maken deel uit van dit overleg.
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AO / IC Treasury-activiteiten
In het kader van de treasuryfunctie gelden de volgende algemene uitgangspunten op het gebied van
administratieve organisatie en interne controle:
a. de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van treasury-activiteiten zijn op eenduidige wijze schriftelijk
vastgelegd;
b. bij de uit te voeren treasury-activiteiten is functiescheiding doorgevoerd met betrekking tot de autori
serende, controlerende, registrerende en uitvoerende functionarissen. Het openen van derivatenlijnen
behoeft bovendien voorafgaande melding aan de raad van commissarissen onder mededeling van de
impact van het risico. Deze melding zal worden voorzien van informatie over het doel;
c. tegenpartijen wordt opdracht gegeven de bevestigingen van iedere transactie te versturen naar de
financiële administratie zonder tussenkomst van de personen die bevoegd zijn tot het sluiten van de
transacties;
d. een transactie wordt terstond geregistreerd door de functionaris die de transactie heeft afgesloten.
Risicomonitoring derivaten
Bij het aangaan van derivaten is er sprake van mogelijke positieve en negatieve marktwaarden. Dit moet
passen binnen de richtlijnen van het WSW en het CFV. Woningstichting Rochdale ziet er op toe dat het volume
in derivaten zich zodanig verhoudt met de beschikbare liquiditeit dat het risico op liquiditeitstekort gering is.
Het dient daarvoor een liquiditeitsbuffer aan te houden die, rekening houdend met voorzienbare claims op de
liquiditeitsbuffer vanwege andere bedrijfsrisico’s, ten minste groot genoeg is om de uit de derivatenportefeuille
voortvloeiende liquiditeitsverplichtingen ten gevolge van een daling van de vaste rente in de markt met 2%-punt
te kunnen voldoen. Indien en zolang de genoemde liquiditeitsbuffer te klein is om de uit de derivatenportefeuille
voortvloeiende liquiditeitsverplichtingen ten gevolge van een daling van de vaste rente in de markt met 1%-punt
te kunnen voldoen, mag Woningstichting Rochdale geen payer swaps aantrekken.
In de genoemde treasury commissie en het interne treasury overleg wordt minimaal op maandbasis de
ontwikkeling van de marktwaarde gerapporteerd en gemonitord.

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
(2013 en 2014: 3,85%) over het schuldrestant van de door hun aangetrokken en door het WSW geborgde
leningen. Met deze obligoverplichting staan woningcorporaties als deelnemer van het WSW garant voor
elkaar. Per 31 december 2014 heeft Woningstichting Rochdale een aangegane obligoverplichting van
€ 58,2 miljoen (2013: € 59,6 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.

Deze verplichting is voorwaardelijk: zij is opeisbaar indien de borgstellingsreserve (risico- of garantie
vermogen) van het WSW niet voldoende is om op grond van aanspraken van geldgevers de betalings
verplichtingen van WSW-deelnemers over te nemen.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen
Heffing voor saneringssteun
Het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) heeft aan de corporatiesector een heffing voor saneringssteun
opgelegd. Het CFV heeft de saneringsheffing voor 2015 op nul euro gesteld en aangegeven dat rekening
gehouden moet worden met een heffing voor saneringssteun in de jaren 2016 tot en met 2019 van circa € 60
per zelfstandige woongelegenheid en een heffing van circa € 30 per onzelfstandige woongelegenheid. Op
basis hiervan verwacht de corporatie dat de heffing in de komende jaren als volgt zal zijn:
• 2015: € 0,0 miljoen
• 2016: € 2,3 miljoen
• 2017: € 2,2 miljoen
• 2018: € 2,2 miljoen
• 2019: € 2,2 miljoen
Deze heffing is niet opgenomen in de bepaling van de bedrijfswaarde omdat de heffing niet vastgoed
gerelateerd is. De heffing is tevens niet als verplichting in de balans opgenomen.
Aangegane verplichtingen inzake projecten in ontwikkeling en onderhoud
Woningstichting Rochdale heeft inzake de ontwikkeling van projecten (nieuwbouw, renovatie, en/of groot
onderhoud) ongeveer € 22,6 miljoen aan aangegane verplichtingen ultimo 2014 (2013: € 20,8 miljoen).
Tevens is de stichting ultimo 2014 € 5,2 miljoen aan verplichtingen voor planmatig onderhoud en contract
onderhoud aangegaan.
Aansprakelijkheid
Woningstichting Rochdale draagt hoofdelijke aansprakelijkheid voor samenwerkingsverbanden zonder
specifieke rechtspersoonlijkheid en in de vorm van vennootschappen onder firma. Woningstichting Rochdale
heeft in dat geval een terugvorderingsmogelijkheid op de mede firmant.
Aansprakelijkheid bij fiscale eenheid
Woningstichting Rochdale vormt met de volgende vennootschappen een fiscale eenheid voor de vennoot
schapsbelasting:
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.
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.
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Woningstichting Rochdale vormt met de volgende vennootschappen een fiscale eenheid voor de omzet
belasting:
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 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);
• 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 heeft de corporatie hoofdelijke aansprakelijkheid voor het evenredige aandeel in het totale
belang.

Meerjarige financiële verplichtingen
Er zijn langlopende onvoorwaardelijke verplichtingen aangegaan ter zake van erfpacht en vervoermiddelen.
Erfpacht
De jaarlijkse last voor de erfpacht bedraagt ultimo 2014 € 2,1 miljoen (2013: € 2,2 miljoen).
Leaseverplichtingen
Woningstichting Rochdale is leaseverplichtingen aangegaan voor het gebruik van leaseauto’s. De totale
leaseverplichting bedraagt € 2,2 miljoen. In onderstaande tabel is aangegeven hoe dit bedrag verdeeld is
over de diverse looptijden.
Leaseverplichting 2014
(in duizenden euro’s)
Lease < 1 jaar

2014
519

Lease 1 - 5 Jaar

1.743

Totaal

2.262

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. Woningstichting 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 € 3,7
miljoen). In de jaarrekening is een voorziening opgenomen voor de totale verplichting voor de afbouw van de
aangegane verplichtingen ter grootte van € 3,0 miljoen.
Steigereiland Noord, Amsterdam
Bij de realisatie van het appartementencomplex Steigereiland Noord in Amsterdam zijn 24 appartementen
opgeleverd die vallen onder de Koopbrugregeling. Deze houdt in dat Woningstichting Rochdale 80% van het
eigendom heeft verkocht en 20% van het eigendom als voorraad heeft opgenomen. Zowel Woningstichting
Rochdale als de koper hebben het recht om het resterende deel terug te kopen resp. verkopen tegen 20%
resp. 80% van de vrije verkoopwaarde.

Niet in de balans opgenomen activa
Pro rata BTW
Woningstichting Rochdale heeft over de jaren 2004 tot en met 2012 suppletie aangiften (in casu ambtshalve
verzoeken om teruggaaf) ingediend in het kader van de BTW pro rata regeling ter hoogte van circa € 4,5
miljoen. Voorzichtigheidshalve heeft Woningstichting Rochdale de vordering op de belastingdienst nog niet
in haar resultatenrekening verwerkt, in afwachting van de definitieve beschikkingen van de belastingdienst.
Duidelijkheid over de mate waarin deze vorderingen worden toegekend wordt in 2015 verwacht, waarna de
ontvangen bedragen als opbrengst in 2015 zullen worden verwerkt.
Latente belastingvordering niet tot waardering gebracht
Voor het verschil tussen de waardering op de fiscale balans (fiscale boekwaarde) en de waardering op de
commerciële balans (commerciële boekwaarde) dient Woningstichting Rochdale een belastinglatentie te
vormen indien en voor zover er sprake is van verrekenbare tijdelijke verschillen. Een actieve belasting
latentie moet worden gevormd in het geval de commerciële waardering (op het niveau van kasstroom
genererende 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.
Vanwege de onzekerheid over de mate waarin de waarderingsverschillen tot resultaat zullen leiden worden
niet alle tijdelijke verschillen commercieel gewaardeerd. Het saldo van de tijdelijke waarderingsverschillen
welke niet in de waardering van de belastingvorderingen zijn verwerkt, bedragen in totaal € 956,0 miljoen
nominaal (2013: € 1.163,1 miljoen) en bestaat voornamelijk uit waarderingsverschillen in de vastgoed
beleggingen.
Een bedrag van € 141,2 miljoen aan verrekenbaar verlies is niet tot waardering gebracht (2013: € 126,3 miljoen).
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Toelichting op de geconsolideerde
winst- en verliesrekening
Bedrijfsopbrengsten
28. Huuropbrengsten
(in duizenden euro’s)
Huuropbrengsten
138

Huurderving wegens leegstand

2014

2013

236.995

235.927

-4.186

-6.638

232.809

229.289

De gemiddelde huurverhoging per 1 juli 2014 bedroeg 4,1% (1 juli 2013: 4,2%).
Inkomensafhankelijke huurverhoging:
Met ingang van de jaarlijkse huurverhoging 2013 is het de corporatie toegestaan om inkomensafhankelijke
huurverhogingen aan haar huurders door te voeren (MG 2013-01). De corporatie heeft de volgende huur
verhogingen doorgevoerd:
Aantal
huishoudens

Huur
verhoging

Onzelfstandige woningen, sloop, leegstand etc.

7.270

0 - 4,0%

Huishoudens met een inkomen onder € 34.085

20.105

4,0%

Huishoudens met een inkomen tussen € 34.086 en € 43.602

3.315

4,5%

Huishoudens met een inkomen boven € 43.603

5.277

6,5%

2.394

4,0%

(in duizenden euro’s)

Huishoudens waarbij geen inkomensgegevens bekend zijn

38.361

Onzelfstandige woningen, woonwagens en standplaatsen
Voor onzelfstandige woningen (kamers), woonwagens en woonwagenstand-plaatsen is de maximale huur
verhoging per 1 juli 2014 gelijk aan het inflatiepercentage over 2013 vermeerderd met 1,5 procentpunt, te
weten 4%.
Voor zelfstandige woningen is de maximale huurverhoging afhankelijk van het huishoudinkomen van
de huurder
Om de doorstroming te bevorderen wordt voor huishoudens met een inkomen boven € 34.085 een hogere
huurverhoging toegestaan, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen twee inkomens-categorieën.
Voor huishoudens met een inkomen tot en met € 34.085
Voor huishoudens met een inkomen tot en met € 34.085 is de maximale huurverhoging per 1 juli 2014 gelijk
aan het inflatiepercentage over 2013 vermeerderd met 1,5 procentpunt, te weten 4%.

Voor huishoudens met een inkomen tussen € 34.086 en € 43.602
Voor huishoudens met een inkomen tussen € 34.086 en € 43.602 wordt per 1 juli 2014 een maximale huur
stijging van inflatie + 2 procentpunt toegestaan, te weten 4,5%.
Voor huishoudens met een inkomen boven € 43.602
Voor huishoudens met een inkomen boven € 43.602 wordt per 1 juli 2014 een maximale huurstijging van
inflatie + 4 procentpunt toegestaan, te weten 6,5%.
Inkomenspeiljaar
Er wordt bij de inkomensafhankelijke extra huurverhoging (4,5% en 6,5%) uitgegaan van het inkomen van
het tweede kalenderjaar dat voorafgaat aan het kalenderjaar van de voorgestelde huurverhoging (t-2).
Hiervoor is gekozen omdat dan inkomens gebruikt worden die veelal definitief zijn vastgesteld. Bij een
huurverhoging per 1 juli 2014 is dus het inkomen over 2012 bepalend.

29. Opbrengsten servicecontracten
(in duizenden euro’s)

2014

2013

18.206

20.761

-609

-909

17.597

19.852

(in duizenden euro’s)

2014

2013

Verkoop huurwoningen (sociaal vastgoed in exploitatie)

6.621

3.052

-135

-1.438

246

-733

6.732

881

Vergoedingen van huurders voor leveringen en diensten
Derving wegens leegstand

30. Resultaat verkoop vastgoedportefeuille

Verkoop huurwoningen (commercieel vastgoed in exploitatie)
Verkoop uit voorraad
Totaal resultaat

Verkoopresultaat:
(in duizenden euro’s)

Huurwoningen
(sociaal)

Huurwoningen
(commercieel)

Verkoop uit
voorraad

Totaal

Verkoopopbrengsten

38.072

25.652

5.815

69.539

Af: verkoopkosten

-4.595

-3.114

-103

-7.812

-26.856

-22.673

-5.466

-54.995

6.621

-135

246

6.732

Af: boekwaarde
Resultaat verkoop
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31. Netto resultaat onderhanden projecten in verkoop
(in duizenden euro’s)

2014

2013

Gerealiseerde omzet verkoop

2.444

8.422

15.360

-5.466

-16.618

-2.948

1.186

8

(in duizenden euro’s)

2014

2013

Geactiveerde productie projecten koop- en huurwoningen

1.676

2.018

776

1.097

2.452

3.115

Mutatie onderhanden werk
Kosten uitbesteed werk

32. Geactiveerde productie voor eigen bedrijf
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Geactiveerde rente projecten koop- en huurwoningen

33. Overige bedrijfsopbrengsten
(in duizenden euro’s)

2014

2013

Onderhoud uitgevoerd voor derden

6.504

6.960

Onderhoud eigen dienst

4.630

4.724

Subsidies en overige bedrijfsopbrengsten

4.266

-7

15.400

11.677

De door de eigen onderhoudsdienst voor derden verrichte onderhoudswerkzaamheden worden voor de
personeelskosten- en de onderhoudskostencomponent in de winst- en verliesrekening opgenomen respectieve
lijk onder de post Lonen en salarissen en sociale lasten en de post Onderhoudslasten. De opbrengst uit hoofde
van door de eigen onderhoudsdienst verrichte onderhoudswerkzaamheden (materiaal- en manuren) wordt in de
winst- en verliesrekening verantwoord onder “Overige bedrijfsopbrengsten”.
De post subsidies bestaat hoofdzakelijk uit een vrijval van herstructureringssubsidies en gefactureerde
vergoedingen voor een project in een productieverbinding.

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

2014

2013

1.533

2.194

1.533

2.194

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

2014

2013

-303

1.288

-303

1.288

De vrijval in 2014 ziet op de terugneming van de in eerder verantwoorde afwaardering naar lagere marktwaarde
van het actief ad € 13 miljoen.

36. Bijzondere waardevermindering van vlottende activa
(in duizenden euro’s)
Afwaardering voorraad vastgoed bestemd voor verkoop naar lagere opbrengstwaarde
Terugneming respectievelijk afwaardering vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop (voorraad)
naar lagere opbrengstwaarde
Dotatie voorziening huurdebiteuren wegens oninbaarheid

2014

2013

162

1.667

-2.814

2.172

1.697

2.674

-955

6.513

Het positieve resultaat op de afwaardering vastgoed in ontwikkeling is veroorzaakt door terugneming van de
voorzieningen voor het Breehorngebied en de verkoop van de Boelelaan. 2e fase.

37. Lonen en salarissen
(in duizenden euro’s)

2014

2013

Lonen en salarissen

20.901

24.663

Doorbelaste salariskosten

-1.703

-1.800

5.262

4.083

24.460

26.946

Inhuur personeel

De overige doorbelaste salariskosten betreffen kosten van het eigen personeel voor leefbaarheid en service
contracten.
Het aantal fulltime equivalenten bedroeg per peildatum 31 december 2014 398,9 (2013: 423,0).
De uitsplitsing naar organisatie-onderdeel is als volgt:
(in duizenden euro’s)

Fte

Financiën en bedrijfsvoering

69.7

Strategie, communicatie en beleid

27.5

Vastgoed

48.4

Wonen

134.0

Dagelijks onderhoud

101.6

Zakelijke markt
Totaal

17.7
398.9

Er zijn geen werknemers buiten Nederland werkzaam.
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38. Pensioenlasten
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Woningstichting Rochdale heeft voor de 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.
In 2013 is een incidentele bate ad € 1,3 miljoen aan pensioenpremies over oude jaren verantwoord.
Woningstichting 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 overeen
komstig 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 door SPW gepubliceerde dekkingsgraad per 31 december 2014 bedraagt 114,0% (2013:
114,0%).
Hiermee voldoet het pensioenfonds aan de minimale vereiste ondergrens van 105% die voorgeschreven is
door De Nederlandsche Bank (DNB).

39. Onderhoudslasten
(in duizenden euro’s)

2014

2013

13.102

12.288

Mutatieonderhoud

6.831

6.102

Contractonderhoud

3.844

4.044

Reparatieonderhoud

11.234

12.855

Bijdrage aan onderhoud voor VVE’s

Planmatig onderhoud

6.340

6.176

Overig

2.264

1.119

43.615

42.584

(in duizenden euro’s)

2014

2013

Leefbaarheidsuitgaven inzake sociale activiteiten

2.139

695

Leefbaarheidsuitgaven inzake fysieke activiteiten

923

1.181

3.062

1.876

40. Leefbaarheid

41. Overige bedrijfslasten
(in duizenden euro’s)

2014

2013

5.383

5.087

Organisatiekosten:
Automatiseringskosten
Dotatie voorziening reorganisatiekosten

-1.141

3.000

9.791

13.526

14.033

21.613

12.936

13.484

Heffing centraal fonds volkshuisvesting

7.589

8.635

Beheerskosten derden

1.300

2.117

20.649

813

3.972

3.139

Subtotaal overige bedrijfslasten

46.446

28.188

Totaal overige bedrijfslasten

60.479

49.801

Overige organisatiekosten
Subtotaal organisatiekosten
Overige bedrijfslasten:
Belastingen en verzekeringen

Verhuurderheffing
Algemene overige bedrijfslasten

De daling van de overige organisatiekosten zijn voornamelijk het gevolg van het wegvallen van de kosten
voor WoonOpMaat (2013: € 1,7 miljoen) en lagere huisvestingskosten (€ 0,7 miljoen).

42. Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedbeleggingen
(in duizenden euro’s)

2014

2013

Waardeveranderingen sociaal vastgoed in exploitatie

66.318

-731

Waardeveranderingen commercieel vastgoed in exploitatie

19.706

9.115

Op(af)waardering vastgoed in ontwikkeling sociaal

-1.760

-35.533

17

0

-120.293

0

Schattingswijziging commercieel vastgoed in exploitatie

-6.826

0

Toevoeging voorziening inzake vastgoed in ontwikkeling sociaal

-2.010

0

-242

0

3.399

0

164

0

Op(af)waardering vastgoed in ontwikkeling commercieel
Schattingswijziging sociaal vastgoed in exploitatie

Toevoeging voorziening inzake vastgoed in ontwikkeling commercieel
Vrijval voorziening inzake vastgoed in ontwikkeling sociaal
Vrijval voorziening inzake vastgoed in ontwikkeling commercieel
Vrijval voorziening onrendabele investeringen
Terugneming eerder genomen afwaardering
Overig

2.700

0

0

10.489

214

352

-38.613

-16.308
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43. Waardeveranderingen van financiële vaste activa en van vlottende effecten
(in duizenden euro’s)

2014

2013

Waardeveranderingen leningen u/g

-289

-665

Waardeverandering deelnemingen

3.017

0

Afwaardering leningen u/g

144

-2.318

0

410

-665

De afwaardering leningen u/g bestaat grotendeels uit de afboeking van de lening Grondbank Badhuisweg C.V.
(€ 1,9 miljoen) De hiermee samenhangende voorziening deelneming in de moedermaatschappij Grondbank
Badhuisweg B.V. is in 2014 vrijgevallen ten gunste van de waardeverandering deelnemingen. De overige
afwaardering betreft een lening/rekening-courantverhouding met Django B.V..

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

2014

2013

14

157

14

157

2014

2013

381

364

381

364

2014

2013

62.011

66.502

Rente waarborgsommen

148

213

Overige rentelasten en soortgelijke kosten

439

511

62.598

67.226

Rente leningen u/g

45. Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten
(in duizenden euro’s)
Rente overige vlottende vorderingen

46. Rentelasten en soortgelijke kosten
(in duizenden euro’s)
Rente schulden/leningen overheid en kredietinstellingen

47. 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 beschik
bare 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)
Mutatie latente belastingen
Nagekomen latente belasting vorig boekjaar
Totaal belastinglast/-bate

2014

2013

15.158

36.369

0

381

15.158

36.750

Aansluiting toepasselijk en effectieve belastingtarief
Het toepasselijk (wettelijk) belastingtarief bedraagt 25% (2013: 25%). De effectieve belastingdruk bedraagt
47%. Het verschil houdt verband met waarderingsverschillen uit hoofde van VSO II.

2014

Effectief
 elasting
b
tarief in %

Commercieel resultaat voor vennootschapsbelasting

138.593

- 11

Niet gerealiseerde waardeveranderingen

-85.806

18

Fiscaal lagere waardering bedrijfsopbrengsten

-50.166

30

Fiscaal lagere waardering bedrijfslasten

-42.118

36

7.277

-26

-32.220

47

(in duizenden euro’s)

Fiscale bijtellingsposten
Fiscaal resultaat

Mutatie latente belastingen
De mutatie latente belastingen in de geconsolideerde winst- en verliesrekening is als volgt te specificeren:
Winst- en verliesrekening
(in duizenden euro’s)

2014

2013

9.905

32.194

Mutaties in latente belastingvorderingen:
Beschikbare voorwaartse verliescompensatie
Tijdelijke waarderingsverschillen
Totaal

5.253

4.175

15.158

36.369
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48. Aandeel in resultaat van deelnemingen
(in duizenden euro’s)

2014

2013

604

-624

Resultaat:
Amstelkwartier Beheer B.V.
Banne Binnen Beheer B.V.

8

16

554

1.028

De Jonge Voorn B.V.

0

-1

De Jonge Voorn C.V.

3

1

Banne Binnen C.V.
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Django B.V.

-12

0

-1.534

-2

Ontwikkelingscombinatie Grote Buitendijk Beheer B.V.

-4

0

Ontwikkelingscombinatie Grote Buitendijk C.V.

-1

0

132

445

34

0

-216

863

Kwadijkerpark Beheer B.V.

Robora Zuidoost V.O.F.
V.O.F. kolenkit
Impairment (waardewijzigingen):
Kwadijkerpark C.V.

0

-1.401

Ontwikkelingscombinatie Grote Buitendijk C.V.

0

-322

Ontwikkelingscombinatie Pontsteiger V.O.F.

0

1.500

0

-223

-216

640

Verbonden partijen
Onderstaand volgt een overzicht van de verbonden partijen:
• Woningstichting Rochdale heeft een samenwerkingsverband met Duwo Studentenhuisvesting. Samen
met Duwo is er gedeeld eigendom in een aantal studentenwoningen. Tevens beheert Duwo studenten
woningen voor Woningstichting Rochdale.
• Een samenwerkingsverband met Stichting Stadgenoot en Woningstichting Eigen Haard. Met deze
partijen heeft Woningstichting Rochdale een aantal studentenwoningen op de Zuidas in gedeeld eigen
dom. De woningen worden beheerd door Stadgenoot. Deze studenteneenheden zijn in 2014 door
Woningstichting Rochdale verkocht.

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:
(in duizenden euro’s inclusief omzetbelasting)

2014
Ernst & Young
Accountants
LLP

Overig
Ernst &
Young

Totaal

Onderzoek van de jaarrekening

260

0

260

Vrijval reservering onderzoek van de jaarrekening 2013

-41

0

-41

Andere controleopdrachten

22

0

22

Andere niet-controleopdrachten

17

0

17

258

0

258

Overig
Ernst &
Young

Totaal

Totaal

(in duizenden euro’s inclusief omzetbelasting)

2014
Ernst & Young
Accountants
LLP

Onderzoek van de jaarrekening

272

0

272

Onderzoek van de jaarrekening nagekomen 2012

111

0

111

Andere controleopdrachten

24

0

24

Andere niet-controleopdrachten

18

0

18

425

0

425

Totaal
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Enkelvoudige balans
per 31 december 2014

(na resultaatbestemming)

Activa
(in duizenden euro’s)

2014

2013

Vaste activa
Materiële vaste activa
Onroerende en roerende zaken ten dienst van de exploitatie
148

22.654

23.577

Vastgoedbeleggingen
Sociaal vastgoed in exploitatie gekwalificeerd als vastgoedbelegging
Commercieel vastgoed in exploitatie
Sociaal vastgoed in ontwikkeling
Commercieel vastgoed in ontwikkeling

3.308.255

3.420.674

588.998

525.339

14.545

20.712

1.455

14.839
3.913.253

3.981.564

Financiële vaste activa
49 Deelnemingen in groepsmaatschappijen
Andere deelnemingen
Vorderingen op maatschappijen waarin wordt deelgenomen
Latente belastingvordering
Leningen u/g

7.035

6.213

740

717

0

7.901

60.085

44.927

1.263

1.826
69.123

61.584

4.005.030

4.066.725

Vastgoed bestemd voor verkoop

25.459

10.359

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop

11.922

18.959

Som der vaste activa
Vlottende activa

Vorderingen
Huurdebiteuren

2.502

1.404

11.505

14.550

Vorderingen op maatschappijen waarin wordt deelgenomen

3.659

0

Overige vorderingen

5.579

3.719

Overlopende activa

2.119

1.569

Vorderingen op groepsmaatschappijen

25.364

21.242

Liquide middelen

23.897

29.122

Som der vlottende activa

86.642

79.682

4.091.672

4.146.407

Totaal activa

Passiva
(in duizenden euro’s)

2014

2013

50. Eigen vermogen
Overige reserves

2.494.708

2.465.592

Voorzieningen
Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen

4.680

9.676

Voorziening reorganisatiekosten

1.275

3.500

51. Voorziening deelnemingen

3.688

6.134

Overige voorzieningen

8.129

11.658
17.772

Totaal voorzieningen

149

30.968

Langlopende schulden
Schulden/leningen overheid
Schulden/leningen kredietinstellingen
Overige schulden

3.320

4.546

1.503.925

1.568.328

18.399

18.493
1.525.644

Totaal langlopende schulden

1.591.367

Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers

5.422

8.121

Schulden aan groepsmaatschappijen

6.117

6.946

Belastingen en premies sociale verzekeringen

2.091

1.337

Overige schulden

2.659

3.763

37.259

38.313

Overlopende passiva
Totaal kortlopende schulden

Totaal passiva

53.548

58.480

4.091.672

4.146.407

Enkelvoudige winst- en
verliesrekening over 2014
(in duizenden euro’s)

2014

2013

Bedrijfsopbrengsten
Huuropbrengsten
Opbrengsten servicecontracten
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232.809

228.226

17.597

19.852

Resultaat verkoop vastgoedportefeuille

6.297

2.311

Netto resultaat onderhanden projecten in verkoop

1.186

-555

Geactiveerde productie voor eigen bedrijf

2.452

3.115

Overige bedrijfsopbrengsten

4.259

-12

Som der bedrijfsopbrengsten

264.600

252.937

Bedrijfslasten
Afschrijvingen materiele vaste activa
Overige waardeveranderingen materiele vaste activa
Bijzondere waardeveranderingen vlottende activa
Erfpacht
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten

1.533

2.194

-303

1.288

-1.559

5.015

2.112

2.435

18.455

23.849

3.037

3.006

3.927

2.978

46.507

45.315

3.127

1.917

Lasten servicecontracten

19.761

21.363

Overige bedrijfslasten

54.291

Onderhoudslasten
Leefbaarheid

Som der bedrijfslasten
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedbeleggingen
Bedrijfsresultaat

39.855
150.888

149.215

113.712

103.722

-38.613

-16.308

75.099

-87.414

Waardeveranderingen van financiële vaste activa en
van vlottende effecten

-2.447

-665

Opbrengst van effecten en vorderingen behorend tot
de financiële vaste activa

14
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Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Saldo financiële baten en lasten

87

65

-62.674

-67.201
-65.020

-67.644

Resultaat voor belastingen

10.079

19.770

Belastingen

15.158

36.107

Resultaat na belastingen

25.237

55.877

3.879

636

29.116

56.513

Aandeel in resultaat van deelnemingen
Resultaat na belastingen

Grondslagen van waardering en
resultaatbepaling in de enkelvoudige
jaarrekening
Algemeen
De corporatie heeft de enkelvoudige jaarrekening opgesteld volgens de wettelijke bepalingen van Titel 9
Boek 2 Burgerlijk Wetboek. De jaarrekening is opgemaakt op 4 juni 2015.
Voor de grondslagen voor de waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat, wordt
verwezen naar de grondslagen van waardering en resultaatbepaling in de geconsolideerde jaarrekening,
voor zover hierna niet anders wordt vermeld.

Classificatie eigen vermogen en vreemd vermogen
In de enkelvoudige jaarrekening wordt een financieel instrument geclassificeerd overeenkomstig de
juridische realiteit. Rente, dividenden, baten en lasten met betrekking tot een (deel van een) financieel
instrument worden in de jaarrekening opgenomen afhankelijk van de classificatie van het financieel
instrument als financiële verplichting respectievelijk als eigen-vermogensinstrument.
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Toelichting op de
enkelvoudige balans
De toelichting op de enkelvoudige balans is beperkt tot die posten die in belangrijke mate afwijken van de
corresponderende posten in de geconsolideerde balans.

Financiële vaste activa
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49. Deelnemingen in groepsmaatschappijen
Het verloop van deze post is als volgt:
(in duizenden euro’s)

Rochdale Projectontwikkeling B.V.
Rochdale Onderhoud B.V.
Rochdale Holding B.V.
Rochdale Exploitatie- en Projectontwikkeling B.V.
Rochdale Marktontwikkeling B.V.
Subotaal
Saldering negatieve deelneming met vordering op
deelnemingen
Herrubricering negatieve deelnemingen
Subtotaal
Totaal

Boekwaarde
1-1-2014

Aan-/
verkopen

Resultaat
deelneming

Waardewijzigingen

Boekwaarde
31-12-2014

-1.887

0

0

0

-1.887

6.213

0

1.465

-643

7.035

-4.445

0

1.489

0

-2.956

-14.007

0

772

495

-12.740

0

0

-1

0

-1

-14.126

0

3.725

-148

-10.549

16.125

0

0

1.459

17.584

4.214

0

0

-4.214

0

20.339

0

0

-2.755

17.584

6.213

0

3.725

-2.903

7.035

Woningstichting Rochdale staat, met uitzondering van Rochdale Projectontwikkeling B.V., 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 waarschijnlijk zal overnemen.
Het verschil tussen het resultaat deelnemingen volgens bovengenoemd overzicht en de enkelvoudige winsten verliesrekening wordt veroorzaakt door het resultaat van de andere deelnemingen.

50. Eigen vermogen
Overige reserves
Het verloop van de overige reserves is als volgt:
(in duizenden euro’s)
Stand 1 januari
Resultaat boekjaar
Stand 31 december

2014

2013

2.465.592

2.409.079

29.116

56.513

2.494.708

2.465.592
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In de overige reserves is ultimo 2014 een bedrag ad € 2,2 miljard (2013: € 2,2 miljard) aan ongerealiseerde
waardestijging begrepen bestaande uit:
(in duizenden euro’s)
Ongerealiseerde waardestijging sociaal vastgoed in exploitatie
Ongerealiseerde waardestijging commercieel vastgoed in exploitatie

2014

2013

1.978.887

1.986.885

262.294

256.923

2.241.181

2.243.808

Het verloop van de ongerealiseerde waardestijging is als volgt:
(in duizenden euro’s)

Sociaal Commercieel
vastgoed
vastgoed
in expl.
in expl.

Stand per 1 januari 2014

1.986.885

256.923

-23.350

-12.945

Desinvesteringen
Mutatie herwaardering

15.352

18.316

1.978.887

262.294

De ongerealiseerde waardestijging sociaal vastgoed en commercieel vastgoed in exploitatie ultimo 2014
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 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.

Voorzieningen
51. Voorziening deelnemingen
Het verloop van deze post is als volgt:
(in duizenden euro’s)
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Stand
1-1-2014

Dotatie

Onttrekking

Herrubricering

Stand
31-12-2014

Rochdale Exploitatie- en Projectontwikkeling B.V.

4.214

0

4.214

0

0

Robora Zuidoost V.O.F.

1.435

0

132

0

1.303

Ontwikkelingscombinatie Pontsteiger V.O.F.

485

0

485

0

0

Ontwikkelingsmaatschappij Zaanwerf II C.V.

0

2.385

0

0

2.385

6.134

2.385

-4.831

0

3.688

Totaal
Waarvan:
looptijd < 1 jaar

1.303

looptijd > 5 jaar

2.385

Woningstichting Rochdale staat formeel niet garant voor de deelneming Rochdale Exploitatie- en Project
ontwikkeling B.V. maar heeft de negatieve netto vermogenswaarde wel in een voorziening opgenomen
aangezien zij ingeval de betreffende deelneming niet aan haar verplichtingen kan voldoen zij deze
verplichting mogelijk zal overnemen.
In verband met de negatieve nettovermogenswaarde van de bovengenoemde vennootschappen onder
firma’s waarvoor Woningstichting Rochdale hoofdelijk aansprakelijk is voor het evenredige aandeel in het
totale belang, 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.

Niet in de balans opgenomen regelingen
De toelichting op de niet in de balans opgenomen regelingen is beperkt tot die posten die afwijken van de
corresponderende posten in de geconsolideerde balans.
403 verklaring
Woningstichting Rochdale draagt hoofdelijke aansprakelijkheid voor de uit aangegane rechtshandelingen
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.

Rapportering Wet Normering
Topinkomens
a. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen
Vanaf boekjaar 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
(WNT) van kracht (Besluit van 15 november 2012). De wet is onder andere van toepassing op woning
corporaties. In dit hoofdstuk van het jaarverslag 2014 wordt gerapporteerd over de toepassing en de
uitvoering van de wet door Woningstichting Rochdale.
Voor topfunctionarissen van toegelaten instellingen geldt daarnaast met ingang van 2014 een aanvullende
regeling zoals opgenomen in de regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen
volkshuisvesting. Bij Woningstichting Rochdale zijn uitsluitend de bestuurders en de leden van de Raad
van Commissarissen te classificeren als topfunctionarissen. Op grond van de WNT en deze regeling dienen
de individuele inkomensgegevens van topfunctionarissen te worden gerapporteerd. De rapportering Wet
Normering Topinkomens voldoet aan de voorschriften van BW2 Titel 9.
b. Bestuurders
De maximale beloning voor bestuurders ingevolge de WNT bedraagt voor 2014 € 230.474.
Op grond van het aantal eenheden en de grootste gemeente waar Woningstichting Rochdale werkzaam is
zijn de bestuurders van Woningstichting Rochdale ingedeeld in bezoldigingsklasse I. In deze klasse geldt
een maximale bezoldiging van € 203.400.
De bezoldiging van de bestuurders die in het boekjaar ten laste van de woningcorporatie en haar dochter- en
groepsmaatschappijen is gekomen bedragen € 632.892 (2013: € 639.229) en is naar individuele bestuurder
als volgt gespecificeerd:

Datum in dienst
Beloningen (bruto salarissen)
Bijtelling / vergoeding auto
Pensioenlasten
Totaal

R. Grotendorst

M.H.W. van Buren

N.T.J. Overdevest

Totaal

15-05-2010

15-05-2010

01-04-2008

2014

2013

2014

2013

2014

2013

2014

2013

166.210

167.243

159.505

159.504

159.505

159.504

485.220

486.251

9.600

11.819

13.327

13.326

10.049

11.292

32.976

36.437

39.368

41.119

37.664

37.711

37.664

37.711

114.696

116.541

215.178

220.181

210.496

210.541

207.218

208.507

632.892

639.229

De totale bezoldiging van de bestuurders over 2014 ligt boven de WNT norm van € 203.400.
Op alle bestuurders is de overgangsregeling van toepassing omdat zij bij invoering van de WNT al in functie
waren. Bij indiensttreding van de bestuurders is de beloning vastgesteld op basis van de destijds geldende
beloningscode voor bestuurders van woningcorporaties die marktconform werd geacht. In 2013 heeft de Raad
van Commissarissen ingestemd met het voorstel van de bestuurders af te zien van de contractueel overeen
gekomen verhogingen in komende jaren en de salarissen te handhaven op het niveau van 1 januari 2013.
De oorzaak van de overschrijding van de norm zijn de hoge pensioenlasten in de sector die op een aanzienlijk
hoger niveau liggen dan de pensioenlasten die in de WNT norm zijn opgenomen. Deze pensioenlasten in

155

de sector zijn gebaseerd op een omslagstelsel en zijn niet direct te relateren aan het voor de bestuurder
opgebouwde pensioen. Daarnaast is in de pensioenlasten ca € 7.000 per bestuurder (totaal 3 bestuurders
€ 20.000) opgenomen voor betaling van vroegpensioenpremies. Hier is sprake van een voorwaardelijk recht
dat slechts op een van de drie bestuurders van toepassing is.
c. Werknemers met een beëindigingsvergoeding boven de WNT norm
In 2014 zijn er geen beëindigingsvergoedingen boven de WNT norm uitgekeerd.
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d. Crisisheffing
In het boekjaar 2015 is een crisisheffing van € 1.389 betaald over de bezoldiging 2014 (over 2013
€ 1.649). Deze heffing is niet begrepen in de beloningen die in dit hoofdstuk zijn gerapporteerd.
e. Commissarissen
De bezoldiging van de commissarissen die in het boekjaar ten laste van de woningcorporatie is gekomen
bedraagt in totaal € 75.540 (2013: € 81.264) en is naar individuele commissaris als volgt gespecificeerd:
Bezoldiging
2014
2013

Datum
benoeming

De heer mr. R.W.M. Craemer

Voorzitter

15.600

15.600

23-02-2009

De heer J. Kleijwegt

Lid

13.200

13.200

19-11-2009

Mevrouw drs. F.Örgü

Lid

10.170

14.400

19-11-2009

De heer drs. L.J. Wijngaarden

Lid

14.400

14.400

19-11-2009

Mevrouw ir. A.Y. Sanson

Lid

10.170

11.664

05-07-2010

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

Lid

12.000

12.000

25-10-2010

75.540

81.264

Totaal

Ingevolge de vanaf 1 januari 2014 ingevoerde aanvullende regeling voor woningcorporaties wordt het maximum
van de beloning voor commissarissen bepaald op een percentage van de maximale bezoldiging van bestuurders van Woningstichting Rochdale. Voor de voorzitter is dit 7,5% of € 15.255 en voor leden 5% of € 10.170.
Voor zittende leden is een overgangsregeling van kracht waarbij bestaande vergoedingen tot aan herbenoeming
kunnen worden gehandhaafd. Deze overgangsregeling is toegepast. Per 1 januari 2015 is de WNT aangepast
waarbij de maximale vergoedingen voor commissarissen zijn verhoogd. De vergoedingen in 2014 zijn aanzienlijk
lager dan de nieuw vastgestelde maxima voor 2015.

Ondertekening van de jaarrekening
Bestuur
De jaarrekening van Woningstichting Rochdale is vastgesteld door het bestuur op 4 juni 2015.
Raad van Bestuur
Drs. R. Grotendorst (voorzitter)
N.T.J. Overdevest RA
Mevrouw M.H.W. van Buren
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Raad van Commissarissen
De jaarrekening is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 4 juni 2015.
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

Overige gegevens
Statutaire regeling betreffende de bestemming van het resultaat
In de statuten van Woningstichting Rochdale zijn geen bepalingen opgenomen aangaande de resultaat
bestemming.

Bestemming van het resultaat 2014
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Vooruitlopend op de goedkeuring van de jaarrekening door de Raad van Commissarissen wordt voorgesteld
het resultaat over 2014 toe te voegen aan de overige reserves. De resultaatbestemming is, vooruitlopend op
het te nemen besluit, in de jaarrekening verwerkt.

Gebeurtenissen na balansdatum
Herzieningswet
De Eerste Kamer stemde dinsdag 17 maart 2015 unaniem in met de herzieningswet Toegelaten Instellingen
Volkshuisvesting. Dit wetsvoorstel beoogt het functioneren van woningcorporaties als ondernemingen met
een maatschappelijke taak te verbeteren. Daartoe worden de Woningwet en een aantal andere wetten
gewijzigd. Naast het effect op de relatie met de externe stakeholders zal de herzieningswet ook van invloed
zijn op het te voeren beleid door de corporatie. Vanuit de herzieningswet worden restricties gelegd op
activiteiten en het te volgen huurbeleid. De mogelijke effecten doen zich voor bij het kunnen ontwikkelen van
projectenportefeuille, de samenstelling en financiering van het niet DAEB bezit, de wijze waarop woning
toewijzing dient plaats te vinden en de huurprijs die gevraagd kan worden. Dit kan op langere termijn zijn
weerslag hebben op kasstromen en daarvan afgeleid de waardering van het vastgoed.
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