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1. Verslag van de raad van bestuur
Beschikbaarheid, betaalbaarheid, kwaliteit, gemengde wijken en goede dienstverlening hebben
we vorig jaar vastgesteld als de belangrijkste doelen van onze nieuwe koers. Met deze nieuwe
koers hebben we kleur bekend en verwachtingen gewekt. In 2017 hebben we op alle fronten
aan de invulling van de doelen gewerkt om aan deze verwachtingen te voldoen.
Ontwikkeling regio
De groei van de economie van de Metropoolregio Amsterdam heeft zich in 2017 verder
doorgezet. Er is vertrouwen in de voortgang van het herstel. Stad en regio zijn hierdoor
aantrekkelijk als woon- en werklocatie. Deze aantrekkingskracht vertaalt zich in stijgende
prijzen voor het wonen en oplopende wachttijden voor sociale huurwoningen. Vooral voor de
lage en middeninkomens vormt de toegankelijkheid steeds vaker een probleem.
Hoewel de productie van nieuwe woningen wordt aangejaagd, kunnen we de vraag niet
bijhouden. In het afgelopen jaar is veel aandacht uitgegaan naar de positie van de
middeninkomens. Dit is begrijpelijk, omdat deze groep vooral bestaat uit mensen die een
belangrijke maatschappelijke rol vervullen als bijvoorbeeld leraar, verpleger of politieagent. Zij
verdienen te veel om voor een sociale huurwoning in aanmerking te komen, maar hun inkomen
is onvoldoende om een woning in de vrije sector te huren. Ook koopwoningen zijn voor hen
steeds minder bereikbaar. We zien dan ook dat de stad steeds meer het domein is van hoge en
lage inkomens. Dit beschouwen wij als een slechte ontwikkeling, want wij staan voor een
gemengde stad en gemengde wijken. De politiek onderkent dit probleem; oplossingen worden
op dit moment vooral gezocht in het maken van afspraken met marktpartijen. Wij zijn van
mening dat ook corporaties hier een grotere rol in zouden moeten spelen. We lobbyen hier dan
ook actief voor bij de politiek.
De druk op de sociale huursector neemt ook toe en dit zal naar verwachting zo blijven. Naast de
toestroom van mensen van buiten de regio die op sociale huurwoningen zijn aangewezen, doen
bijzondere doelgroepen steeds meer een beroep op de sociale huurvoorraad. Dit is een gevolg
van het gegroeide aantal statushouders dat gehuisvest moet worden, maar ook de
extramuralisering van de zorg speelt hier een rol: we zien dat meer kwetsbare huishoudens in
een zelfstandige sociale huurwoning gehuisvest moeten worden. Dit vraagt om een steeds
intensievere samenwerking met gemeenten en partners in zorg en welzijn.
Het is zaak evenwichtig te blijven sturen op een goede toedeling van aanvullende productie.
Deze evenwichtige sturing zien wij overigens graag in brede zin: een stabiele en inclusieve
samenleving is alleen mogelijk als de verschillen tussen rijk en arm, laag- en hoogopgeleid,
jong en oud en gevestigden en nieuwkomers niet scherp zijn.
Beschikbaarheid en betaalbaarheid
In lijn met de ontwikkelingen zoals hiervoor geschetst, zien wij vooral de zorg voor voldoende
beschikbare en passende woningen als een belangrijke opgave. In 2017 hebben we aan
beschikbaarheid langs verschillende wegen invulling gegeven. We hebben nieuwe sociale
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huurwoningen aan onze voorraad toegevoegd. Ook hebben we nieuwe sociale huurwoningen in
aanbouw genomen. Het uitgangspunt is dat we gemiddeld kleinere woningen bouwen,
waardoor de huur ervan onder de norm van passende toewijzing blijft. Ook voor de huisvesting
van statushouders hebben we in 2017 eenheden opgeleverd en besloten tot de bouw van
tijdelijke eenheden. Doordat we in onze meerjarenbegroting ruimte hebben gemaakt voor een
verdere aanvulling van sociale huurwoningen, zal de omvang in de komende jaren groeien.
We hebben daarnaast woningen gerenoveerd en in de sociale huur gehouden die aanvankelijk
zouden worden gesloopt. Een aansprekend voorbeeld hiervan zijn 194 gerenoveerde sociale
huurwoningen in de wijk Jeruzalem. In eerste instantie zouden deze woningen worden gesloopt,
waarna slechts een beperkt aantal woningen in de sociale huur zou worden teruggebouwd.
Onze verbeterde financiële positie stelde ons in staat alsnog een keuze te maken voor behoud
en herstel.
Ons verkoopprogramma hebben we belangrijk in omvang teruggebracht. De woningen die we
nog verkopen liggen in wijken met een hoog aandeel sociale huurwoningen. We doen dit om
menging in deze wijken tot stand te brengen. In wijken met een gering aandeel sociale huur zijn
we vrijwel compleet gestopt met verkopen. We geven onze huurders voorrang bij verkopen om
de doorstroming te bevorderen.
We zien dat de oplopende wachttijden steeds vaker tot wrevel leiden. Naast uitbreiding van de
voorraad zetten we daarom in op doorstroming. De woningen komen zo vaker beschikbaar en
mensen kunnen passender wonen. In de komende jaren willen we meer woningen via tijdelijke
contracten verhuren, waardoor ze vaker beschikbaar komen. Doordat we woonfraude actief
bestrijden, komen er jaarlijks ook weer veel woningen beschikbaar voor onze doelgroep.
Van onze sociale huurwoningen verhuurden we bijna 80% met een huur tot de
huurtoeslaggrens. Hierdoor zijn ze betaalbaar voor de laagste inkomens. Aan de wettelijke
norm voor passend toewijzen hebben we in 2017 ruimschoots voldaan. We hebben in 2017 een
gematigde huurverhoging doorgevoerd. Bijna een derde van onze huurders kreeg helemaal
geen verhoging. Voor huurders met een relatief laag inkomen is de huur met maximaal 0,7%
gestegen. Van zo’n 300 huishoudens hebben we bovendien de huur verlaagd. Aan de andere
kant hebben we voor de huishoudens die qua inkomen niet op een sociale huurwoning zijn
aangewezen, een verhoging van 4,3% doorgevoerd. Ook in 2018 is betaalbaarheid het
uitgangspunt bij het vaststellen van de huurverhoging: het verhogingspercentage is lager
naarmate de huurprijs hoger is.
Door een zorgzame maar strikte uitvoering van het incassoproces en een goede samenwerking
met de gemeente, is de huurachterstand verder gedaald. Het aantal ontruimingen als gevolg
van huurschuld is teruggelopen van 83 in 2016 tot 34 in 2017. Een resultaat waar we trots op
zijn.
Duurzaamheid en kwaliteit van de woningen
De ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en verduurzaming van het bezit volgen
elkaar snel op. Als maatschappelijke organisatie willen wij toekomstbestendig investeren, dus
inclusief duurzaamheidsmaatregelen. Dit doen we ook. Zo worden de nieuwe woningen
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waarvan de bouw in 2017 is gestart, bijna energieneutraal. In februari van dit jaar hebben we
met de gemeente Amsterdam, netbeheerders, NUON en het Afval Energie Bedrijf, de City Deal
gesloten. Hierin leggen we de basis om Amsterdam aardgasloos te maken. Onderdeel van de
deal is dat we de komende jaren, samen met andere corporaties, 10.000 bestaande woningen
van het aardgas afhalen.
Ook hebben we besloten het programma voor de verbetering van de energieprestatie van
bestaande woningen te intensiveren. Waar we eerder woningen met een F- of G-label met twee
labelstappen verbeterden, streven we nu naar gemiddeld label B. Ook bij renovaties verbeteren
we de woningen naar minimaal label B, en waar mogelijk naar label A. Gevolg hiervan is dat
grotere investeringen nodig zijn.
Om een integrale positie voor duurzaamheid in onze planvorming te verzekeren, hebben we in
2017 kaders opgesteld en ter advies aan de bewonersraad voorgelegd. Het kader zal in 2018
worden vastgesteld. Belangrijke uitgangspunten zijn het bepalen van de koers op CO2-neutraal
in 2050, een optimale balans tussen betaalbaarheid, beschikbaarheid en duurzaamheid en de
opvatting dat duurzaamheid een gedeelde verantwoordelijkheid is van Rochdale, huurders en
stakeholders. Om de uitwerking van het kader en de integrale inzet die dit vraagt goed te
coördineren, is een roerganger duurzaamheid aangesteld. Ook betrekken we de hele
organisatie actief in dit vraagstuk.
In 2017 hebben we bijna 800 gerenoveerde woningen opgeleverd, ruim 500 open
verbrandingstoestellen vervangen en 360 woningen met slechte energielabels (F of G)
verduurzaamd. In totaal hebben we € 76 miljoen besteed aan de verbetering en het onderhoud
van ruim 16.000 woningen. De capaciteit van de afdeling Vastgoed is uitgebreid om tempo te
kunnen blijven maken in de uitvoering van renovatie- en onderhoudsprojecten.
Ontwikkelbuurten
In Amsterdam zijn in de stadsdelen Nieuw-West, Noord en Zuidoost in totaal 32 kwetsbare
buurten aangewezen, zogenoemde ontwikkelbuurten. In deze buurten gaan de gemeente en
corporaties gezamenlijk investeren, omdat de kwaliteit van deze buurten een extra impuls nodig
heeft. Kwaliteit wordt hier in brede zin opgevat. Het is de bedoeling om in de komende jaren via
een integrale aanpak de kwaliteit van de woningen, de woon- en leefomgeving en
maatschappelijke voorzieningen te verbeteren, maar ook de sociaal-economische positie van
deze buurten en de bewoners ervan. Het idee is dat de bewoners van deze buurten ook
profiteren van de groei en kracht van de stad, en dat hun buurten bijdragen aan de groei,
menging en verduurzaming van Amsterdam.
Rochdale is sterk in deze buurten vertegenwoordigd. Bovendien beschouwen wij Poelenburg in
Zaandam ook als een ontwikkelbuurt waar een vergelijkbare inzet nodig is. In Poelenburg zijn
wij als enige al jaren bezig met het fysieke deel van de verbeteropgave. In de komende jaren
staan zeer forse investeringen in vooral de Dobbebuurt en de Van Deysselbuurt op het
programma.
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Samenwerking
Een goede samenwerking met de vijf gemeenten waarin we actief zijn, is steeds belangrijker.
De nieuwe Woningwet en de prestatieafspraken die we sinds de nieuwe Woningwet met elkaar
moeten maken, zijn daarin een katalysator geweest. In 2017 (in Amsterdam in 2016) hebben
we samen met collega-corporaties en de bewonersvertegenwoordiging prestatieafspraken
gemaakt met de vijf gemeenten waarin wij actief zijn. In alle gevallen is het maken van
afspraken soepel verlopen door een constructieve opstelling van alle betrokkenen, maar ook
door de gedeelde opvattingen over de opgaven in relatie tot wonen.
De afspraken spitsen zich toe op behoud van een voldoende voorraad sociale huurwoningen,
die betaalbaar zijn voor de doelgroep. Minder verkopen en nieuwe woningen toevoegen is
daarom onderdeel van de afspraken. Verduurzaming van bezit is eveneens een terugkerend
thema in de afspraken. In Amsterdam is ook het streven naar gemengde wijken afgesproken.
De afspraken sluiten vrijwel naadloos aan op de koers van Rochdale, zodat het onze
voornaamste inzet is om onze inspanningen in samenhang en naar rato over de gemeenten te
verdelen.
Om onze huurders goed en prettig te laten wonen, is het niet alleen van belang goed samen te
werken met de gemeenten, maar met alle maatschappelijke partners. Het is nodig met andere
corporaties af te stemmen over investeringen in buurten, om ervoor te zorgen dat deze buurten
elkaar versterken. Onze kwetsbare huurders moeten onder andere vanuit zorg en welzijn
ondersteund worden bij het zelfstandig wonen. En de extramuralisering vraagt dat we samen
met zorgpartijen nieuwe huisvestingsconcepten ontwikkelen. Dit zijn enkele voorbeelden. Het
aantal programma’s en samenwerkingsverbanden neemt toe. Het vraagt van ons ook een
andere manier van werken: minder vanuit het eigen kantoor de beleidslijnen uitzetten, maar dit
samen doen met onze partners, het liefst in de wijken, zo dicht mogelijk bij onze huurders.
We hechten ook veel waarde aan de goede samenwerking met andere corporaties. Om kennis
te delen, maar ook om de belangen van onze huurders steviger te behartigen richting de
politiek. We zijn daarom lid van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties en De
Vernieuwde Stad en zijn actief binnen Aedes.
Ook aan de samenwerking met onze eigen huurders hechten we veel belang. We proberen ze
zo goed mogelijk te betrekken bij projecten in hun buurt of complex. We werken nauw samen
met de Bewonersraad Rochdale (BWR). De BWR komt op voor de belangen van onze huurders
in de breedste zin van het woord. Regelmatig hebben we overleg met de BWR of we vragen ze
schriftelijk te adviseren over beleidsvoornemens. In 2017 hebben we over een groot aantal
onderwerpen van gedachten gewisseld, waaronder de bieding in het kader van de
prestatieafspraken, de jaarlijkse huuraanpassing, het meerjarenplan en de begroting, het
duurzaamheidsbeleid, de portefeuillestrategie en de scheiding in het kader van de Woningwet.
Organisatie
Om goed inhoud te geven aan onze koers is een wendbare en slagvaardige organisatie nodig.
Wij hebben hierin het afgelopen jaar geïnvesteerd, vooral ook door het aanstellen van
zogenoemde roergangers op de gebieden waar extra inzet nodig is: de integrale aanpak van
ontwikkelbuurten, verduurzaming van het bezit en de huisvesting van bijzondere doelgroepen.
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De roergangers moeten deze projecten binnen de organisatie coördineren. Daarnaast hebben
we ervoor gekozen om nieuw elan en ontwikkelkracht in te zetten op strategie en ICT.
Aan de andere kant hebben we besloten de structuur van de organisatie aan te passen en
bureaucratische belemmeringen weg te nemen om de effectiviteit ervan te versterken. Hierdoor
blijft de formatie van de organisatie per saldo gelijk, maar is deze beter toegerust op actuele en
toekomstige ontwikkelingen.
Onze medewerkers moeten onze koers waarmaken. Daarom informeren wij hen regelmatig
over de resultaten die we boeken en stimuleren zij elkaar onderling door goede voorbeelden te
delen. Hoe sterker de betrokkenheid van de medewerkers, hoe groter het effect van onze inzet.
Wij spreken onze medewerkers hierop aan en stellen hen in staat hun verantwoordelijkheid te
nemen voor het realiseren van onze doelstellingen.
Begin 2017 hebben wij een nieuw geautomatiseerd systeem voor de primaire processen in
gebruik genomen. Door een gedegen voorbereiding is de overgang van het oude naar het
nieuwe systeem voorspoedig en zonder verstoringen verlopen. Hoewel het systeem conform
verwachting presteert, liep de dienstverlening aan bewoners in de aanloopfase terug, doordat
medewerkers met het systeem vertrouwd moesten raken en er afstemmingsproblemen
optraden. In de loop van het jaar is hierin verbetering opgetreden, maar we zijn nog niet op het
niveau dat we voor ogen hadden, zodat in dit opzicht nog een slag te maken is. Het nieuwe
systeem biedt mogelijkheden tot het verder opvoeren van de efficiency van de organisatie. In dit
opzicht presteren wij al heel behoorlijk. Uit de Aedes-benchmark blijkt dat onze bedrijfslasten
opnieuw zijn gedaald, waarmee we in de beste categorie van corporaties presteren.
Financiële positie
Onze financiële positie is gezond en het risicoprofiel is ten opzichte van vorig jaar opnieuw
verbeterd. Om gezond te blijven, sturen wij op een positief resultaat uit de kasstromen van de
exploitatie. Het operationele resultaat van € 53 miljoen is goed te noemen. De toename van de
waarde van ons bezit is met € 562 miljoen opnieuw stevig, maar doordat deze waarde is
verankerd in stenen draagt dit niet bij aan onze financiële mogelijkheden. Sterker, door de
koppeling van de waarde aan de verhuurdersheffing nemen de lasten van exploitatie toe.
Op basis van de huidige positie hebben wij per jaar ongeveer € 100 miljoen beschikbaar voor
investeringen. Dat is een substantiële capaciteit, maar we hebben in de komende jaren nog
flinke opgaven waar het de verbetering van de kwaliteit en de verduurzaming van bestaand
bezit betreft. Deze capaciteit is ook bedoeld voor het bouwen van nieuwe sociale
huurwoningen.
Scheidingsvoorstel
Eind 2017 heeft de Autoriteit woningcorporaties (Aw) ingestemd met ons scheidingsvoorstel.
Aanvankelijk hebben wij ervoor gekozen om een relatief beperkt contingent sociale
huurwoningen naar de niet-DAEB-tak over te hevelen, zonder de directe bedoeling deze
woningen bij mutatie te liberaliseren of te verkopen. Maar vervolgens is de discussie ontstaan of
sociale huurwoningen duurzaam in de niet-DAEB-tak mogen worden geëxploiteerd. Deze
discussie heeft er uiteindelijk toe geleid dat de gemeente Amsterdam en de Aw het standpunt
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innemen dat voor de prestatieafspraken over de sociale voorraad alleen woningen in de DAEBtak tellen. Hierop hebben wij besloten minder sociale huurwoningen naar de niet-DAEB-tak over
te hevelen, waarna de Aw met ons scheidingsvoorstel heeft ingestemd.
Vooruitblik
De druk op de woningmarkt zal door de groei van de Metropoolregio Amsterdam in de komende
jaren verder toenemen. Het opvoeren van de productie biedt onvoldoende soelaas. Daarom is
het wenselijk de beschikbaarheid ook langs andere wegen te bevorderen, bijvoorbeeld via het
vaker toepassen van tijdelijke en flexibele contracten. Hiervoor is wel een aanpassing van de
regels nodig, wat om flexibele en creatieve geesten vraagt.
Met het verbeteren van het bezit in de ontwikkelbuurten zijn voor Rochdale in de komende jaren
zeer forse investeringen gemoeid. Wanneer deze financiële opgave wordt afgezet tegen de
toenemende lasten voortvloeiend uit de verhuurdersheffing en de vennootschapsbelasting, de
eisen die aan verduurzaming van het bezit worden gesteld, de saneringsheffing en oplopende
aanneemsommen, dan is de bedreiging hiervan voor het sturen op beschikbaarheid,
betaalbaarheid en kwaliteit evident. Er is geen visionair nodig om te voorkomen dat de wal het
schip straks moet keren.
De maatschappelijke vraagstukken in relatie tot wonen zijn complex en divers. Voorbeelden
hiervan zijn het huisvesten van kwetsbare doelgroepen en statushouders. Dit kunnen we
onmogelijk alleen. Daarom is een goede samenwerking en afstemming op alle niveaus met
andere organisaties nodig. We blijven daarom investeren in de samenwerking met stakeholders
en het onderhouden van onze netwerken, maar ook in een wendbare en daadkrachtige
organisatie, zodat we goed en effectief inhoud aan deze samenwerkingen kunnen geven.
Verklaring van de raad van bestuur
De raad van bestuur verklaart dat Woningstichting Rochdale haar middelen in 2017 uitsluitend
heeft besteed in het belang van de volkshuisvesting.
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2. Betaalbaar huisvesten
Ambitie
Wij zijn er voor mensen met een laag inkomen die niet zelfstandig hun weg kunnen vinden op
de woningmarkt. Daarom willen we zoveel mogelijk betaalbare woningen aanbieden. De
huurprijzen houden we laag voor mensen die dat nodig hebben. We stimuleren dat mensen
passend wonen wat betreft de huurprijs en de grootte van hun woning. We zetten daarom in op
doorstroming, omdat dit bevordert dat huishoudens passend wonen. Huishoudens die in de
financiële problemen komen, lopen een groot risico dat hun situatie verergert. We zijn er
daarom vroeg bij als huurschulden dreigen. We werken hierin nauw samen met partners, en
passen waar nodig de huur aan als deze niet opgebracht kan worden.

Verhuringen
In 2017 hebben we 2.836 woningen en wooneenheden verhuurd aan huishoudens met een
laag inkomen. Dit is iets meer dan we ons als doel hadden gesteld (2.800). Gemiddeld
verwisselde 8% van onze sociale huurwoningen van huurder. Veruit het grootste deel van de
verhuringen hebben we in Amsterdam (85%). We hebben hier ook ons meeste bezit. Ook
relatief gezien verhuren we hier wat vaker een woning opnieuw dan in onze andere gemeenten.
Dit komt doordat we in Amsterdam, samen met DUWO, studentenwoningen verhuren en die
huurders vaker vertrekken dan huurders van reguliere woningen.
Tabel: aantal verhuringen
Rochdale Amsterdam Diemen
Verhuringen sociale verhuur (incl. studenten)
Mutatiegraad (aandeel sociale verhuringen
t.o.v. totaal)
Verhuringen sociale huur (aantal) (excl.
studenten)
Verhuringen vrije sectorhuur
Mutatiegraad vrije sector
Aandeel vrije sector verhuringen met
friendscontract

Lands-

Purmer-

meer

end

Zaanstad

2.836

2.473

71

17

107

168

7,9%

8,9%

3,2%

5,8%

6,0%

4,6%

1.691

1.328

71

17

107

168

186

108

10

1

22

45

8,5%

7,0%

11,1%

2,1%

8,3%

18,8%

55%

64%

80%

100%

27%

42%

Een deel van onze woningen zetten we door middel van geliberaliseerde huur in voor het
huisvesten van middeninkomens of verhuur aan meerdere alleenstaanden via zogenaamde
friendscontracten. Hierdoor kunnen we in één woning meerdere mensen met een beperkt
inkomen huisvesten. Het verhuren van een woning in de vrije sector zetten we soms ook in om
tot meer gemengde buurten te komen. In 2017 hebben we 186 vrije sector woningen verhuurd.
Iets meer dan de helft hiervan hebben we gebruikt voor ‘friends’. In Zaanstad verruilden relatief
gezien veel meer vrije sector woningen van huurder.

Nieuwe huurders
In 60% van de sociale verhuringen (exclusief studenten) is de woning gegaan naar een
‘regulier’ huishouden met een beperkt inkomen. Een kleine 30% van de verhuringen hebben we
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ingezet voor het huisvesten van kwetsbare groepen: statushouders, mensen uit de
maatschappelijke opvang, beschermd wonen of jeugdzorg, etc. Het huisvesten van
statushouders was een grote opgave in 2017: we hebben in totaal 407 statushouders
gehuisvest in 193 woningen. Over het huisvesten van deze groepen hebben we afspraken
gemaakt met de gemeenten waarin we actief zijn. We hebben hier in 2017 aan voldaan.
Tabel: verhuringen doelgroepen
Rochdale Amsterdam

Diemen

Lands-

Purmerend

Zaanstad

meer
Regulier

60,8%

60,6%

64,8%

64,7%

50,5%

66,7%

17,5%

17,5%

15,5%

11,8%

16,8%

19,6%

11,4%

10,7%

19,7%

23,5%

9,3%

13,1%

Stadvernieuwingsurgenten

7,1%

9,0%

0%

0%

0%

0,6%

Jongeren met jongerencontract

3,2%

0%

0%

0%

23,4%

0%

Mensen met

zorg1

Statushouders

NB: Percentage op basis van alle sociale verhuringen, excl. studenten (1.690).
1

Uitstroom Maatschappelijke Opvang of Beschermd Wonen (MOBW), sociaal-medische urgentie, intermediaire verhuringen t.b.v. cliënten

met zorg.

Zoveel mogelijk mensen huisvesten
Vanwege de grote vraag naar woningen in ons werkgebied en mede daardoor de hoge
koopprijzen en huurprijzen in de vrije sector, staan de doorstroom en uitstroom uit de sociale
huur onder druk. We willen de mutatiegraad op peil houden om te voorkomen dat steeds meer
mensen wonen in een woning die niet past bij hun gezinssituatie en inkomen. Doorstroming is
daarom van belang. We bieden huurders daarom verschillende mogelijkheden om door te
stromen. Ze kunnen gebruikmaken van speciale regelingen waarmee ze onder andere met
behoud van huur van een grote naar een kleinere woning kunnen verhuizen. Hier hebben 28
huurders gebruik van gemaakt.
Woningruil maken we ook mogelijk. In 2017 zijn 50 huurders verhuisd via woningruil. Om dit
makkelijker te maken hebben we samen met andere corporaties in het najaar van 2017 de app
HuisjeHuisje gelanceerd. Inmiddels zijn er zo'n 1.000 actieve gebruikers per dag. Eind
december 2017 was de app meer dan 35.000 keer gedownload en waren er 1.800 matches.
We hadden in 2017 nog geen geslaagde ruil bij Rochdale, maar de grote mate van gebruik
toont wel aan dat veel huishoudens een meer passende woning zoeken.
Ook hebben we aan het eind van 2017 een doorstroommakelaar ingesteld die huishoudens
gaat helpen bij het vinden van een beter passende woning. Prioriteit daarbij hebben de
zogenoemde empty-nesters: senioren die in een relatief grote woning wonen en geïnteresseerd
zijn in een andere woning die bijvoorbeeld beter toegankelijk is. Ook gaan we eigen sociale
huurders voorrang geven bij vrije sector woningen en woningen die we verkopen. In 2018 moet
dit zijn vruchten afwerpen. Het gebruik van onze woningen voor onrechtmatige doeleinden
zoals wietplantages en onderhuur blijven we aanpakken. Door het bestrijden van dit soort
woonfraude kwamen er in 2017 weer 181 woningen opnieuw in de verhuur. Tijdelijke contracten
dragen ook bij aan de doorstroming en daarom willen we meer woningen op deze manier
verhuren. In 2017 hebben we 144 woningen met een tijdelijk contract aan jongeren of
statushouders verhuurd.
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Naast deze maatregelen pleiten we voor een andere systematiek van woonruimteverdeling en
een ander soort huurcontracten. In 2017 zijn we met corporaties in de stadsregio een project
gestart dat moet leiden tot een nieuwe woonruimteverdeling. Doorstroming en passend wonen
zijn hierbij belangrijke uitgangspunten. We lobbyen op dit punt ook actief richting de politiek.
Tabel: mutaties door inzet op doorstroom en aanpak van woonfraude
Rochdale
Vrijgekomen woningen door tegengaan

Amsterdam

Diemen

Lands-

Purmer-

meer

end

Zaanstad

181

145

9

0

8

19

Gebruik doorstroomregelingen

28

28

0

0

0

0

Woningruil

50

33

6

0

5

6

144

119

0

0

25

0

woonfraude

Tijdelijke contracten (jongeren en
statushouders)

Betaalbaarheid
We gebruiken onze woningen zoveel mogelijk om onze doelgroep te huisvesten; de lage
inkomens. 80% van onze sociale huurwoningen willen we daarom verhuren met een huur onder
de aftoppingsgrenzen. Voor bewoners met huurtoeslag blijft de huur hierdoor betaalbaar. In
2017 is dit met 78% van de verhuringen onder de aftoppingsgrens bijna gelukt. In Amsterdam,
Purmerend en Landsmeer is de prijs waarvoor we woningen aanbieden ook onderdeel van de
prestatieafspraken. We voldoen in Amsterdam en Landsmeer aan die afspraak. In Purmerend
hebben we iets te weinig woningen aangeboden onder de aftoppingsgrens. Gedurende het jaar
zagen we dat al aankomen en daarom hebben we de huren in de loop van het jaar aangepast.
In 2018 zouden we hierdoor wel weer moeten voldoen aan de afspraak om 80% onder de
huurtoeslaggrens aan te bieden.
Wettelijk gezien moeten we van de nieuwe huurders die recht hebben op huurtoeslag 95%
huisvesten in een woning met een huur onder de aftoppingsgrens (passend toewijzen). Net
zoals afgelopen jaren haalden we dit ook in 2017 met 98,5% ruimschoots. Van onze nieuwe
sociale huurders in 2017 had ruim 95% een inkomen onder de zogenoemde Europagrens van
ruim € 36.000. Dit moet minimaal 80% zijn. We voldoen op het vlak van betaalbaarheid dus aan
onze eigen ambities, aan de afspraken en aan de wetgeving.
In de prestatieafspraken met de gemeente Amsterdam hebben we afgesproken dat
huishoudens met een laag inkomen (tot 120% wettelijk sociaal minimum) een compensatie
krijgen voor het deel van de huur boven de aftoppingsgrens. In 2017 kwamen hier een kleine
900 huishoudens voor in aanmerking. Ook in 2018 kunnen onze huurders hier weer gebruik van
maken.
Van de vrije sector woningen hebben we bijna driekwart verhuurd met een huur die voor
middengroepen betaalbaar is (€ 995,-). In Amsterdam is dat iets minder dan we met de
gemeente hebben afgesproken. Omdat de afspraken in Amsterdam zijn gemaakt als collectief
met de andere corporaties, zal dit naar verwachting uitmiddelen. In andere gemeenten hebben
we geen afspraken over de huurprijs van vrije sector woningen.
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Tabel: verhuringen naar streefhuur en wet- en regelgeving
Rochdale

Amsterdam Diemen

Lands-

Purmer-

meer

end

Zaanstad

Huurprijs nieuwe verhuringen (excl. DUWO)
Tot de lage aftoppingsgrens (< 592) (60%)

67%

70%

69%

35%

71%

44%

11%

9%

16%

35%

5%

27%

22%

21%

16%

29%

24%

29%

95,5%

95,2%

90,1%

94,1%

100%

99,4%

Inkomens € 35.739 - 39.874 (< 10%)

2,4%

2,5%

7,0%

5,9%

0%

0%

Inkomens > € 39.874 (< 10%)

2,1%

2,3%

2,8%

0%

0%

0,6%

73%

62%

60%

100%

95%

89%

Tot de hoge aftoppingsgrens (592-635)
(20%)
Tot de liberalisatiegrens (635-711) (20%)
Nieuwe verhuringen: Europa-norm
Inkomens < € 35.739 (> 80%)

Vrije sector
Tot middeldure huur (€ 995)

Betalingsproblemen
We proberen huren betaalbaar te houden en daarmee betalingsproblemen te voorkomen.
Huurders kunnen ook in de betalingsproblemen komen vanwege een inkomensterugval. Voor
deze huishoudens leveren we maatwerk en dat betekent in de meeste gevallen een (tijdelijke)
korting op de huur.
Een deel van de huurders komt hun betalingsverplichting niet na. Het percentage huurders met
een huurachterstand hebben we beperkt weten te houden tot 1,16%. Dit is lager dan onze
doelstelling (1,3%). Een aantal jaren geleden hadden we door huurschulden veel
huisuitzettingen. In het afgelopen jaar hebben we dit actief voorkomen door er op tijd bij te zijn
en samen met de huurder naar een oplossing te zoeken. In 2016 hadden we nog 83
huisuitzettingen door huurschulden. In 2017 hebben we dat weten terug te brengen tot 34. Dit
komt door de goede samenwerking met verschillende partners en de goede inzet van onze
eigen mensen die meer de vrijheid hebben gekregen om samen met de huurder naar
oplossingen te zoeken.
Tabel: ontruimingen
Rochdale
Ontruimingen vanwege huurachterstand

34

Amsterdam
29

Diemen
0

Lands-

Purmer-

meer

end
1

Zaanstad

0

4

Jaarlijkse huuraanpassing
Elk jaar mogen we per 1 juli de huur aanpassen van onze sociale huurwoningen. De wettelijke
kaders zijn dat de gemiddelde huurstijging niet meer mag zijn dan 1% plus inflatie. De inflatie
was in 2016 met 0,4% laag. Omdat veel huurders in de afgelopen jaren hun huur aanzienlijk
hebben zien stijgen, hebben we ervoor gekozen deze maximale ruimte niet te benutten. De
huursom over 2017 is uitgekomen op 1,0% in plaats van de maximale 1,4%. Huurders met een
relatief hoge huur ten opzichte van de kwaliteit van hun woning hebben geen huurverhoging
gekregen. Mensen die ten opzichte van de kwaliteit van hun woning relatief weinig betalen,
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hebben 0,7% verhoging gekregen. Van zo’n 300 huishoudens met een laag inkomen hebben
we de huur verlaagd omdat zij een huur hadden boven de liberalisatiegrens.
Tabel: huuraanpassing in 2017
Rochdale

Amsterdam

Diemen

Lands-

Purmer-

meer

end

Zaanstad

0,0% (> 85% wws)

30%

27%

37%

33%

32%

43%

0,7% (< 85% wws)

60%

64%

52%

45%

57%

45%

8%

7%

9%

19%

9%

8%

4,3% inkomensafhankelijke verhoging

NB: De huurverlagingen en aftoppingen zitten niet in de percentages, daardoor komt de optelling niet altijd op 100%.

Blik vooruit
Komend jaar verwachten we meer verhuizingen te realiseren door onze
doorstroommaatregelen. Daarnaast blijven we zoeken naar nieuwe manieren om de
doorstroming op peil te houden. Ook blijven we inzetten op het aanbieden van zoveel mogelijk
woningen met een redelijk betaalbare huurprijs.
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3. Onze woningen en bedrijfsonroerendgoed
Ambitie
We willen onze voorraad sociale huurwoningen vergroten. In ons werkgebied is immers een
grote vraag naar sociale huurwoningen. De tijd dat mensen moeten wachten op een sociale
huurwoning neemt ieder jaar toe. De opvatting dat er meer sociale huurwoningen moeten
komen, wordt gedeeld door alle gemeenten waarin we actief zijn. Onze ambitie is daarom dat
we de komende jaren de voorraad sociale huur met zo'n 100 woningen per jaar uitbreiden.
Daarnaast willen we de kwaliteit en duurzaamheid van ons bezit verbeteren, omdat die twee
zaken van wezenlijk belang zijn voor het woongenot van onze huurders. De vraag vanuit de
maatschappij om onze woningen energiezuiniger en duurzamer te maken, neemt snel toe.
Daarom investeren we veel in onderhoud en renovatie. We willen dat hierdoor van zo'n 1.000
woningen per jaar de energieprestatie verbetert. Alle woningen die we nu nieuw bouwen
hebben minimaal label A++ of zijn (bijna) energieneutraal. Vóór het jaar 2022 hebben onze
woningen hierdoor naar verwachting gemiddeld label B of beter. We zorgen ook voor veilige en
gezonde woningen. We werken actief aan het verwijderen van asbest en naar verwachting zijn
in 2018 de laatste open verbrandingstoestellen vervangen.

Het aantal woningen
Onze voorraad sociale huurwoningen is in 2017 met 114 woningen afgenomen. We hebben 90
nieuwe sociale huurwoningen opgeleverd, alle in een project in Amsterdam-Noord. Daarnaast
zijn er 8 woningen door het transformeren van een bedrijfspand aan de voorraad toegevoegd.
Daar tegenover staat dat we 89 sociale huurwoningen hebben verkocht. Van de vrije sector
woningen hebben we er 35 weer sociaal gemaakt en 22 verkocht. Het totaal aantal vrije sector
woningen is met 61 afgenomen. Onze totale voorraad woningen is met 175 afgenomen. In 2018
verwachten we weer een groei van de voorraad. (Zie de bijlage voor uitgebreidere cijfers over
ontwikkelingen in de voorraad.)
De verandering in de voorraad vond vooral plaats in Amsterdam; hier hebben we 161 woningen
minder dan een jaar geleden. In Purmerend hebben we 13 woningen minder. In de overige
gemeenten bleef de voorraad (nagenoeg) gelijk.
Tabel: ontwikkeling aantal woningen
Rochdale
Sociale huurwoningen (incl. eenheden)
Ontwikkeling t.o.v. 2016
Vrije sector huurwoningen
Ontwikkeling t.o.v. 2016
Totaal woningen (incl. eenheden)
Ontwikkeling t.o.v. 2016

35.584

Amsterdam
27.650

Diemen

Lands-

Purmer-

meer

end

2.206

300

1.785

Zaanstad
3.643

-114

-120

-2

+7

-2

+3

2.125

1.503

92

40

253

237

-61

-41

+2

-7

-11

-4

37.709

29.153

2.298

340

2.038

3.880

-175

-161

0

0

-13

-1
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Onderhoud
In 2017 hebben we € 76 miljoen in het verbeteren en onderhouden van ruim 16.000 woningen
gestoken. Het grootste deel betreft gepland onderhoud dat we om de zoveel jaar moeten doen,
zoals schilderwerk en daken vervangen. Maar ook als iemand een woning verlaat maken we
van de mogelijkheid gebruik om onderhoud te doen in de woning, bijvoorbeeld het onderhoud
aan keukens en badkamers.

Renovatie en verbetering van woningen
Onderhoud alleen is vaak niet voldoende om het kwaliteitsniveau van onze woningen op peil te
houden. Bovendien willen we meer comfort bieden en willen we bijdragen aan het
duurzaamheidsvraagstuk door woningen te isoleren en waar mogelijk te investeren in
energieopwekking. Over dit laatste zijn we het afgelopen jaar veel in gesprek geweest met
onder andere de gemeente Amsterdam. We sloten de City Deal waarin we afspraken om
samen met andere corporaties 10.000 woningen van het gas af te halen.
In 2017 hebben we 517 grondig gerenoveerde woningen opgeleverd. Daarnaast hebben we
381 tijdelijke woningen verbeterd zodat die weer langer mee kunnen. Behalve een project in
Zaanstad van 13 woningen, liggen deze woningen allemaal in Amsterdam.
Tabel: renovaties en verbeteringen
Rochdale
Renovaties

798

Verbeteringen (open verbranding, aanpak F-

Amsterdam

Diemen

885

Lands-

Purmer-

meer

end

0

0

Zaanstad

0

13

876

en G-labels)

Naast renovaties hebben we 876 woningen verbeterd door het vervangen van open
verbrandingstoestellen en het verbeteren van woningen met F- en G-energielabels. De
verwachting is dat we in 2018 de laatste open verbrandingstoestellen vervangen hebben.
Behalve het wegwerken van de F- en G-labels willen we de energielabels van onze andere
woningen ook verbeteren. Op dit moment heeft 73% van ons bezit label C of beter. In 2016 was
dit nog 66%. F- of G-labels zijn nog te vinden in 7% van onze woningen. We willen deze in 2021
allemaal weggewerkt hebben.
Tabel: energieprestatie woningvoorraad
Rochdale
Gemiddelde energieindex

Amsterdam

Diemen

Lands-

Purmer-

meer

end

Zaanstad

1,58

1,58

1,55

1,49

1,29

1,79

C

C

C

C

B

C

Energielabel A

21%

22%

10%

10%

37%

14%

Energielabel B

24%

23%

28%

38%

47%

13%

Energielabel C

28%

27%

42%

43%

12%

29%

Energielabel D

14%

14%

14%

9%

4%

23%

Energielabel E

6%

6%

4%

0%

0%

12%

Energielabel F

4%

4%

2%

0%

0%

6%

Energielabel G

3%

4%

0%

0%

0%

3%

Energieindex vertaald naar label1

1

Marges voor indexen: A=0,81-1,20; B=1,21-1,40; C=1,41-1,80.
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Bedrijfsonroerendgoed
Behalve woningen hebben we ook nog ander bezit, zoals bedrijfsruimten en parkeerplaatsen.
Waar mogelijk stoten we dit bezit af. De meeste bedrijfsruimten bevinden zich echter in
complexen waarin we ook woningen bezitten. Het afstoten van de bedrijfsruimte is dan vaak
niet aantrekkelijk. In 2017 hebben we 11 bedrijfsruimten verkocht, 76 ruimten hebben we
opnieuw verhuurd. We hebben ook een aantal maatschappelijke bedrijfsruimten omgezet naar
commerciële bedrijfsruimten.
Tabel: bedrijfsonroerendgoed
Rochdale
Commerciële bedrijfsruimten (aantal)
Parkeergelegenheden (aantal)
Maatschappelijke bedrijfsruimten (aantal)
Totaal (aantal)
Verschil t.o.v. 2016

Amsterdam

Diemen

Lands-

Purmer-

meer

end

Zaanstad

872

819

7

0

3

43

2049

1656

140

0

0

253

55

49

0

0

6

0

2976

2524

147

0

9

296

-28

-28

0

0

0

0

Blik vooruit
We blijven flink inzetten op verbetering van woningen. Het aantal woningen waar we plannen
voor maken neemt toe, dus ook het aantal op te leveren woningen zal de komende jaren naar
verwachting stijgen. In 2017 zijn we gestart met de renovatie van 804 woningen.
Ook wat betreft nieuwbouw hebben we plannen in voorbereiding. Op termijn zullen we daardoor
weer meer nieuwe woningen gaan opleveren. In 2018 starten we met de bouw van 90 sociale
huurwoningen.
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4. Onze buurten
Ambitie
We streven naar gemengde en leefbare buurten en woongebouwen waarin onze bewoners
prettig kunnen wonen. Met ons verhuur- en verkoopbeleid kunnen we de menging in een buurt
beïnvloeden. Dat betekent dat we onze sociale huurwoningen behouden in de wijken waar het
aandeel sociale huurwoningen klein is. Maar ook dat we kijken naar geschikte interventies in
ons vastgoed in wijken die nu worden gedomineerd door enkel sociale woningbouw. Ook het
toewijzen van onze sociale huurwoningen zetten we actief in om de leefbaarheid te bevorderen.
Dat betekent dat we soms de huurprijs wat omhoog doen om een andere doelgroep aan te
trekken, of dat we juist sturen op het plaatsen van kwetsbare huishoudens in complexen (of
wijken) die dat kunnen dragen. We voorkomen hiermee dat te veel kwetsbare doelgroepen bij
elkaar in een complex wonen.
In de gebieden waar we actief zijn, zien we een steeds grotere instroom van kwetsbare
huurders en een toename van verwarde personen. We zetten daarom veel in op (sociaal)
beheer. We werken hierin samen met onder andere gemeenten, zorginstellingen, partners uit
onderwijs en welzijn, politie en uiteraard huurders. Samen met deze partners zetten we actief in
op schoon, heel en veilig.
Bewoners zijn samen de wijk. Als ze elkaar kennen, kunnen ze elkaar beter aanspreken en
waar nodig helpen. In complexen waar weinig sociale binding zorgt voor leefbaarheidsproblemen, dragen wij actief bij aan het opbouwen daarvan middels community building. Zo
stimuleren we dat bewoners hun eigen problemen oplossen en hun behoeften invullen als het
gaat om leefbaarheid. We zorgen er ook voor dat onze woon- en leefregels gerespecteerd
worden. Dit is belangrijk voor de leefbaarheid in een wijk en ook voor onze betrouwbaarheid als
verhuurder, omdat veel huurders dit van ons verwachten.

Gemengde wijken
Om menging van onze buurten te bevorderen verkopen we bij voorkeur woningen in wijken met
veel sociale huurwoningen. In 2017 hebben we 87 sociale huurwoningen verkocht, bijna 70%
hiervan stond in wijken met meer dan 50% sociale huurwoningen. In 2015 en 2016 was de
verkoop van sociale huurwoningen 40% in deze wijken.
Tabel: aantal verkochte woningen naar aandeel sociaal huur in de wijk
Aantal
Verkoop sociale huurwoningen in wijken
Verkochte woningen in wijken met < 35% sociale huur*

16

Verkochte woningen in wijken met 36 - 50% sociale huur

11

Verkochte woningen in wijken met > 50% sociale huur

60

Totaal

87

* Wijken met < 35% sociale huur: Amsterdam stadsdelen Zuid, Centrum en gebied Oud-West / De Baarsjes in stadsdeel West.
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Leefbaarheid
Een prettig leefbare buurt is voor bewoners van groot belang. In een aantal buurten waar wij
woningen hebben, is het echter onvoldoende prettig leefbaar. In het voorjaar van 2017 hebben
we daarom in een aantal kwetsbare complexen een extra leefbaarheidsonderzoek laten doen.
Daar kwam onder andere uit dat bewoners van kwetsbare wijken zich minder thuis voelen in
hun buurt. Ze geven dan ook een lager rapportcijfer aan hun buurt dan gemiddeld in ons hele
bezit. De beïnvloedbaarheid van dit soort cijfers gaat verder dan de rol en invloedssfeer van de
woningcorporatie alleen; we moeten hierin samenwerken met partners als gemeente, politie,
zorg en welzijn en onderwijs.
Positief was wel dat het complex Koornhorst, waar we de afgelopen jaren hebben geïnvesteerd
in community building, een stuk beter scoort dan de andere complexen die zijn gemeten.
Bewoners van Koornhorst waarderen hun eigen wooncomplex gemiddeld met een 7,1 en hun
buurt met een 6,0, tegenover vijven en zessen in de andere complexen. Community building is
in deze situatie dus een zinvolle aanpak gebleken.
De tweede helft van 2017 hebben we hard gewerkt aan het ontwikkelen van een integrale
aanpak van en visie voor de meest kwetsbare buurten, de zogenaamde ontwikkelbuurten. In
december 2017 zijn er twee roergangers (programmamanagers) gestart in de ontwikkelbuurten
in Nieuw-West, Zaanstad en Zuidoost. Zij zullen concrete actieplannen voor deze buurten
formeren en ervoor zorgen dat die tot uitvoering komen.
Ook is er in de tweede helft van 2017, in samenwerking met Frascati, een theatervoorstelling
gemaakt over werken in de wijk en burgerparticipatie. In het vierde kwartaal hebben we een
start gemaakt met casuïstiekoverleg met de Bewonersraad. Hierin bespreken we problemen of
zorgen van bewoners die wij niet goed oppakten. Dit helpt ons om ons werk beter te doen.
In 2018 willen we een verdere kwaliteitsslag maken bij het meer gebiedsgericht en gefocust
inzetten van de verschillende instrumenten voor leefbaarheid en gebiedsbeheer. Daartoe horen
onder andere het beter meetbaar maken van de activiteiten en doelstellingen rondom
leefbaarheid, het verbeteren van de samenwerking met partners in de verschillende wijken en
het versterken van het integraal gebiedsgericht werken.
Een groot punt van aandacht is de huisvesting van kwetsbare groepen. We hebben in onze
woningen steeds vaker bewoners die kwetsbaar zijn. Zij hebben zorg nodig op een bepaald
vlak, waardoor er meer kans is op overlastgevend gedrag. Onder meer in complexen in
Amsterdam-Zuidoost komt dit momenteel nadrukkelijk naar voren. Van bewoners met
smetvrees die continu aan het stofzuigen zijn, tot verslaafden die dealen vanuit huis of in de
portieken. Samen met partners vanuit de zorg en de gemeenten is het zaak hier passende
acties op te zetten. Voor omwonenden tast dit de leefbaarheid ernstig aan. In Amsterdam
hebben we het afgelopen jaar hiervoor het programma ‘Thuis in de wijk’ opgezet. In andere
gemeenten lopen soortgelijke trajecten op dit moment. Omdat dit voor ons een prominent
vraagstuk is, hebben we ook besloten hier een roerganger (programmamanager) op te zetten
die de samenwerking intern en extern moet verbeteren en waar mogelijk innovatieve
huisvestingsconcepten ontwikkelt.
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Lokale aanpak
We proberen ons beleid en onze aanpak steeds beter af te stemmen op wat lokaal nodig is.
Wat aandacht nodig heeft, verschilt per gemeente en buurt. Hieronder de aandachtspunten van
2017 per gemeente.
Amsterdam
Veel van onze woningen in Amsterdam liggen in kwetsbare buurten met veel sociale
huurwoningen. Een aantal buurten in de stadsdelen Zuidoost, Nieuw-West en Noord hebben
extra aandacht nodig. Hier verbeteren we de leefbaarheid door intensief beheer. We zetten likop-stukbeleid in en indien nodig installeren we camera’s waarmee de wijkbeheerder intensief
monitort wie de vervuiler is. We proberen in samenwerking met de gemeente de vervuiler te
beboeten.
In Amsterdam Nieuw-West intensiveren we het wijkbeheer. Er is een buurtfrontlijnteam
gestart in de Burgemeester van Leeuwenlaan, waarbij verschillende maatschappelijke
instanties spreekuur houden. Met de gemeente is een proces gestart om de
stedenbouwkundige ontwikkeling te koppelen aan het sociaal-maatschappelijke programma
van deze wijk. Ook doen we aan lik-op-stukbeleid.
In de Van Deysselbuurt zijn we aan het eind van 2017 in de beginfase van community building,
samen met Cascoland. Zij krijgen een plek in de wijk van waaruit zij projecten gaan starten. Een
klussenteam van en voor bewoners van de Van Deysselbuurt zorgt voor een goede fysieke
leefbaarheid, maar is op die manier tegelijk ook een vorm van community building. We willen
mensen in de wijk met een uitkering in gaan zetten als klussenteam, onder begeleiding van
Zone3. In deze buurt heeft heel 2017 een buurthuiskamerproject plaatsgevonden. Dat is nu in
de afrondende fase. We hebben voor de buurthuiskamers ondersteuning gekregen van de
gemeente voor de kopgroep. De kopgroep is een groep bewoners die zich inzet voor het
beheer van de buurthuiskamers en het activiteitenplan hiervoor ontwikkelt. Hiermee willen we
bereiken dat de buurthuiskamers meer verzelfstandigen en toekomstbestendig worden.
In de Nierkerkestraat in Nieuw-West hebben we een samenleef-constructie opgeleverd in de
zomer. Het complex werd eerst tijdelijk bewoond door jongeren en studenten die soms in hun
eentje in een grote woning woonden. Vervolgens is er onderhandeld met hen en de gemeente.
Uiteindelijk zijn er 8 woningen voor grote statushoudersgezinnen gekomen en 64
appartementen voor jongeren en statushouders die met z’n tweeën een woning delen. Ook is er
een buurtruimte gemaakt waar koffie-uurtjes, spelletjesmiddagen en taallessen worden
gehouden.
In Zuidoost is dit jaar veel aandacht gegaan naar de complexen Kruitberg, Geldershoofd,
Gravestein, Koornhorst en Hofgeest. Met name in de eerste drie is het beleid aangepast. In
Koornhorst ging het al iets beter (zie boven). In Hofgeest zijn we nog in een oriënterende fase.
In Kruitberg hebben we in de lente het lik-op-stukbeleid ingevoerd en camera’s opgehangen.
Bewoners worden voortaan beboet als ze hun rommel niet opruimen. Ook hebben we een
serviceteam van betrokken bewoners dat de flat schoonmaakt en medehuurders aanspreekt
over het aanbieden van (grof)vuil. Bewoners merken het verschil, het is schoner.

19

PricewaterhouseCoopers
Accountants N.V.
Uitsluitend voor
identificatiedoeleinden

In de flats Geldershoofd en Gravestein werkt een focusgroep van actieve bewoners die op
eigen kracht projecten en activiteiten organiseert voor en door de buurt, met ondersteuning van
het stadsdeel en BOOT (Buurtwinkel voor Onderwijs, Onderzoek en Talentontwikkeling). BOOT
verbindt de HvA met Amsterdamse aandachtswijken door studenten in te zetten in die buurten
waar de grootstedelijke problemen het grootst zijn en talentontwikkeling het meest nodig. Ook
hier is lik-op-stukbeleid in gang gezet. Ook in de Kolenkit, de Banne en Nieuwendam voeren we
lik-op-stukbeleid. De leefbaarheidsambassadeurs en buurtteammedewerkers die via het SWA
zijn aangesteld, dragen bij aan dit succes. Op het NDSM-terrein hebben we begin 2017 125
statushouders gehuisvest in een gemengd complex met ruim 200 studenten die door DUWO
zijn geplaatst. Het samenleven gaat goed.
Zaanstad
Rochdale heeft samen met de gemeente Zaanstad en de corporaties ZVH en Parteon een
actieplan opgesteld voor de wijken Poelenburg en Peldersveld. De doelstelling van het plan
luidt: ‘Poelenburg en Peldersveld zijn open, diverse en kansrijke wijken’. Om dit te bereiken
wordt een breed pakket van maatregelen ingezet. Een van de maatregelen is het inzetten van
de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp). Dit is voor een
belangrijk deel gericht op dagelijkse ergernissen zoals vuil. We zijn begonnen met lik-opstukbeleid en community building. Daarnaast hebben we voorbereidingen getroffen om in deze
wijken de woningen met voorrang toe te wijzen aan huurders met een inkomen uit arbeid.
Hiermee willen we de concentratie van kansarmoede verminderen. Dit krijgt zijn beslag in 2018.
Daarnaast is de pilot uit 2016 voor crisisopvang ook voortgezet in 2017. Rochdale heeft
meerdere woningen beschikbaar gesteld voor mensen die op voordracht van de gemeente
(Vangnet) acuut en tijdelijk andere woonruimte nodig hebben.
Purmerend
In het begin van 2017 hebben we bij verschillende bewonerscommissies gepeild of er interesse
was om het schoonmaken van gemeenschappelijke ruimten in zelfbeheer te gaan doen. In
Purmerend werd hier positief op gereageerd. Een aantal bewonerscommissies hebben dit
opgepakt vanaf halverwege het jaar.
Diemen
In Diemen hebben we afspraken gemaakt met de gemeente over de huisvesting van kwetsbare
groepen. Regulier bespreken we ook casussen met verschillende partijen. Op deze manier
proberen we overlast in buurten en complexen te voorkomen. Daarnaast hebben we dit jaar een
aantal communitybuildingprojecten opgestart. In de Rode Kruislaan loopt dit project inmiddels al
een halfjaar naar tevredenheid en de effecten worden zichtbaar. In het vierde kwartaal is
bovendien het project ‘Flat Up’ feestelijk opgeleverd. De bewoners blijken steeds meer in staat
om zelf de regie te nemen.
Landsmeer
In Landsmeer signaleerde het wijkteam dat de bewoners van een seniorencomplex graag
wilden dat de woningen beter bestand zijn tegen inbraak. Daarom hebben we bij dit complex
extra beveiliging aangebracht aan de ramen.
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Blik vooruit
Ondanks onze inzet gaat het nog niet in alle buurten zo goed als we willen. Dat komt voor een
deel omdat wij ons werk nog beter kunnen doen; meer gericht op wat nodig is in de buurt in
plaats van volgens onze uitvoeringsprocessen. In 2018 willen we daarom meer buurtgericht
gaan werken, meer integraal en beter afgestemd op de buurten. Zo zijn we effectiever en
verbeteren we de leefbaarheid in de buurten.
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5. Dienstverlening aan onze huurders
Ambitie
Dienstverlening is voor de huurder een belangrijk aspect van onze organisatie. Een huurder wil
graag zoveel mogelijk duidelijke informatie en weten waar hij of zij aan toe is, direct vanaf het
moment dat ze in een huis van Rochdale komen wonen. Daarna wil de huurder graag snel en
goed geholpen worden bij een vraag, reparatie, calamiteit of klacht, en op de hoogte gehouden
worden van het verloop van een proces. In deze processen gaat er bij ons nog te vaak iets mis.
Daarom zetten we ook veel in op de verbetering hiervan. Aan het eind van 2017 hebben we
nieuwe klantbeloftes geformuleerd. Dit zijn belangrijke handvatten voor het creëren van meer
eigenaarschap in het klantcontact en regelruimte voor maatwerk de komende jaren.

Informeren
We zouden het liefst zien dat al onze bewoners precies weten waar ze aan toe zijn, wat ze
kunnen verwachten, en wat wij van hen verwachten. Daarom proberen we hun zoveel mogelijk
informatie vooraf te bieden via verschillende kanalen. Onze homepage Rochdale.nl is ons
primaire informatiekanaal. Op deze website staat zoveel mogelijk praktische algemene
informatie voor huurders en woningzoekenden. Voor specifieke informatie over de eigen woning
of reparatieverzoeken kan de huurder op MijnRochdale kijken. Beide kanalen zijn in 2017
uitgebreid met meer informatie. Ook zijn we Facebook en Twitter gaan inzetten. Twitter is meer
gericht op stakeholders, Facebook meer op huurders. Algemene informatie en links naar de
website zijn de hoofdthema's.
In november 2017 hebben we de nieuwe website onsverhaal.nl gelanceerd. Via die website
vertellen we verhalen van/over bewoners en buurten. Onze reguliere homepage is vrij feitelijk,
maar op onsverhaal.nl krijgen de verhalen van de mensen waar we het voor doen een
welverdiende plaats. Dit is ook een waardevolle aanvulling op de communitybuildingprojecten
die we doen in de wijken. In 2018 willen we meer buurten en meer verhalen toevoegen.
Naast deze digitale kanalen hebben we ook nog steeds fysieke middelen waarmee we
communiceren met onze huurders, zoals ons bewonersblad Thuis. Dit blad wordt naar alle
huurders gestuurd en is in 2017 twee keer uitgekomen. Bovendien zijn we in de wijk aanwezig
met wijk- en sociaal beheerders. Zij verspreiden ook flyers. Bij een renovatieproject houden we
bewoners op de hoogte door middel van kleine krantjes.
We kregen in 2016 als feedback dat de informatie voor nieuwe bewoners verbeterd kon
worden. Daarop hebben we met behulp van een klantreis onze bewonersmap, die huurders
krijgen bij aanvang van het wonen, versimpeld en verduidelijkt. We zien dat de duidelijkheid en
de verwachtingen over hoe de woning wordt opgeleverd, hierdoor zijn verbeterd.

Interactie
In 2017 hebben we ingezet op het verbeteren van onze bereikbaarheid. We gaan daarin mee
met onze tijd, bieden informatie vaker (ook) digitaal aan en bieden de mogelijkheid steeds meer
zaken online te regelen. Natuurlijk blijven we alternatieven bieden naast digitale middelen. We
komen bij mensen thuis als ze dat willen. Bovenal maken we duidelijk wat onze huurders
mogen verwachten van onze dienstverlening en sturen hier nadrukkelijk op.
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We hebben ook ons Klantencontactcentrum uitgebreid met meer werknemers en we hebben
een aantal nieuwe digitale kanalen in gebruik genomen waarmee wij de huurder kunnen
informeren en deze ons makkelijker vragen kan stellen.
Telefonie blijft vooralsnog met 84% van de contactmomenten het belangrijkste contactkanaal.
Procentueel is dit een daling van 9% ten opzichte van 2016 (93% telefonisch). Door de
introductie van een nieuw primair systeem groeide het aantal telefoontjes wel iets, met 2,3% ten
opzichte van 2016. 9% van alle telefoontjes in 2017 ging over het aanbod vanuit DUWO.

Daarnaast vonden er meer dan 20.000 contactmomenten plaats op MijnRochdale (31% van
onze huurders heeft daar een account). Sinds oktober kan de huurder ons ook bereiken via
chat, Whatsapp en Facebook (webcare). Het baliebezoek nam in 2017 af naar ongeveer 10.000
bezoeken, en daalde met name sterk (met 25%) in de tweede helft van het jaar. Dit komt omdat
de huurder sinds medio 2017 niet meer aan de balie de huur kan komen betalen, omdat er
genoeg andere betaalwijzen zijn. In 2018 wijzigt het balieconcept. We blijven breed bereikbaar.
Huurders kunnen tussen 9 en 17 uur een afspraak maken om langs te komen, zodat ze precies
weten wanneer ze aan de beurt zijn en niet hoeven wachten. Vrije inloop blijft mogelijk van 10
tot 14 uur.

Afhandeling na contact
Een groot deel van het contact met de huurder gaat over reparaties die nodig zijn in de woning
of in de gemeenschappelijke ruimte. Ons doel is om zo'n reparatieverzoek in één keer goed af
te handelen, zodat de huurder niet vaker hoeft thuis te blijven. We hebben op de afdeling
Dagelijks Onderhoud veel aandacht besteed aan klantgerichtheid en procesoptimalisering. Als
we kijken naar 2017, hebben we maar liefst 85% van de reparatieverzoeken binnen onze eigen
dienst in één keer afgehandeld. Daarnaast kregen onze vakmensen een bewonersoordeel van
8,0 in de KWH-meting van reparatieverzoeken.
Een groot deel van de reparaties wordt door externe partners gedaan. Die scoren niet allemaal
even goed. Gemiddeld genomen zijn 50% van de reparatieverzoeken in één keer goed. We zijn
dan ook voortdurend in gesprek met deze partijen om de prestaties te verbeteren.
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Als het niet goed gaat
Als we iets niet goed doen, dan kunnen huurders (of derden) bij ons een klacht indienen. Het
aantal klachten dat we hebben ontvangen is ten opzichte van 2016 gestegen, van 973 naar
1.051. Bijna de helft daarvan gaat over reparaties. De voornaamste reden dat het aantal
klachten gestegen is, is omdat we intern een nieuw primair systeem implementeerden in het
begin van 2017. Het duurde even voordat de kinderziektes daar uit waren. Vanaf september
hebben we ons Klantencontactcentrum flink uitgebreid met meer personeel en we zijn het hele
jaar bezig geweest met het verbeteren van de dienstverlening in de tweede lijn. Vanaf
september zijn onze scores voor contact op het KWH omhooggegaan. We zien dus dat onze
verbeteringen in processen tot verbeterde dienstverlening leidden en we verwachten dat deze
trend doorzet in 2018.
Huurcommissiezaken
Als bewoners het met ons oneens zijn, kunnen ze naar de huurcommissie gaan. In 2017
hadden we 53 zaken. Dat aantal daalt gestaag de laatste jaren, van 81 in 2015 naar 78 in 2016.
Huurcommissiezaken

Totaal

2017

2017

2016

2016

Aantal

% verloren

aantal

% verloren

53

31%

78

40%

Over aanvangshuur

0

-

5

0%

Over servicekosten

6

17%

2

100%

47

34%

71

41%

Over onderhoud

Geschillenadviescommissie
Als een huurder van mening is dat Rochdale een klacht niet goed afhandelt, of hij is het niet
eens met een beslissing over een klacht, dan kan hij terecht bij de onafhankelijke
geschillenadviescommissie (GAC). Deze commissie bestaat uit een onafhankelijke voorzitter,
een medewerker van Rochdale, een lid namens de huurders op bindende voordracht van de
Bewonersraad en een ambtelijk secretaris. De GAC handelt volgens het Reglement
Geschillenadviescommissie Rochdale.
In 2017 ontving de GAC 9 nieuwe klachten en zij behandelde 4 klachten uit 2016. In 2016
ontving zij 18 klachten. De meeste klachten hadden te maken met onderhoudsgebreken en de
communicatie daaromheen.

Tevredenheid in de benchmarks
We gebruiken het KWH om te meten hoe we ervoor staan op het gebied van onze
dienstverlening. We scoorden in 2017 een 7,1 op het KWH-eindoordeel. Dat is lager dan we
onszelf ten doel hadden gesteld (7,7). Op de subonderdelen van dit cijfer, zoals ‘contact’ en
‘reparatie’ wilden we van 80% van de huurders minimaal een 7 krijgen. Dit is bij geen van de
subonderdelen gelukt. In de bijlage zijn de uitgesplitste cijfers opgenomen.

Blik vooruit
We willen onze dienstverlening verder verbeteren. We gaan hier dan ook flink op inzetten. In
2018 ondernemen we opnieuw concrete stappen om onder meer knelpunten in onze
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basisprocessen te verhelpen, naast het organisatiebreed implementeren van de klantbeloftes.
De ambitie is een zo groot mogelijk aantal tevreden bewoners, door onze zaken goed geregeld
te hebben. Zo hebben we in 2018 één algemeen nummer voor huurders, zonder keuzemenu en
met een Engelse optie voor anders talige. We breiden het aantal functionaliteiten in
MijnRochdale uit zodat huurders zoveel mogelijk hun woonzaken zelf kunnen regelen. Ook
brengen we voor de belangrijkste klantprocessen de klantreis in kaart, want we willen deze zo
klantgericht en zo efficiënt mogelijk maken.
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6. Organisatie in beweging
Ambitie
Als woningcorporatie doen we ons werk in een netwerk van vele verschillende partners. Onze
keuzes maken we dan ook niet alleen, maar in dat netwerk. Zo maken we prestatieafspraken
met vijf gemeenten en werken we in de wijken nauw samen met de lokale overheid, andere
corporaties, zorg- en welzijnspartijen en de politie. In deze complexe netwerkomgeving moeten
wij flexibel en slagvaardig kunnen opereren. Dit vraagt een wendbare organisatie die proactief
reageert op haar omgeving. Wendbaarheid vraagt een cultuur van integraal werken, informatie
delen en verantwoordelijkheid nemen.
Onze ambities kunnen we bovendien alleen realiseren met gezonde, professionele en
gemotiveerde medewerkers en leidinggevenden. De omgeving waarin we werken vraagt steeds
nieuwe kennis en vaardigheden. Tegelijkertijd zien we een krapte op de arbeidsmarkt ontstaan
en moeten medewerkers langer doorwerken. Daarom willen we dat medewerkers actief aan
hun ontwikkeling werken zodat ze ook in de toekomst hun werk kunnen blijven doen. Instroom
en doorontwikkeling van medewerkers, uitstroom en nieuw bloed in de organisatie, zijn van
groot belang om te zorgen dat de organisatie in ontwikkeling blijft en goed blijft presteren.

Organisatie in ontwikkeling
Om de organisatie slagvaardig te maken, hebben we enkele jaren geleden besloten om
Rochdale een ‘platte’ organisatie te laten zijn met weinig managementlagen. Dat model
hanteren we nog steeds. Onder de drie bestuursleden vallen direct de 18 afdelingen.

Raad van Bestuur

Lid RvB

Voorzitter RvB

Lid RvB

portefeuille Vastgoed

portefeuille Wonen & Strategie

portefeuille Financiën & Bedrijfsvoering

Vastgoed

Facilitaire
Dienst

Juridische
Zaken

Dagelijks
Onderhoud

Klant Contact
Centrum

Strategie

Personeel en
Organisatie

Gebiedsbeheer

Bestuurs-

Planning en

Zakelijke

secretariaat

Control

Markt

Woonservice

Communicatie

Financiële
Administratie

Treasury

Incasso

ICT

Interne
Beheersing
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In 2017 hebben we besloten een aantal afdelingen samen te voegen om de efficiëntie en
integraliteit te verbeteren, met nog meer slagvaardigheid en wendbaarheid tot gevolg. Dit krijgt
zijn beslag in 2018. Ter bevordering van de integraliteit is ook besloten om op belangrijke
thema’s die veel afdelingen raken, zogenoemde roergangers in te zetten. Dit betreft
duurzaamheid, huisvesting kwetsbare groepen, ontwikkelbuurten en interne dienstverlening.
Een roerganger managet het programma op deze thema’s en is daarmee mede sturend voor
het werk dat binnen de verschillende afdelingen gedaan wordt. Ook zorgt de roerganger ervoor
dat het thema integraal wordt aangepakt.
Personeelsbestand
Het personeelsbestand van Rochdale besloeg in 2017 452 fte. Hiervan is ruim 360 fte in vaste
dienst van Rochdale. Het aantal medewerkers dat we op tijdelijke basis inhuren omvat 86 fte.
De organisatie is daarmee 12 fte gegroeid ten opzichte van 2016. Deze groei zit volledig in
tijdelijke medewerkers zoals uitzendkrachten en zzp’ers, die meestal projectmatig worden
ingezet of bij vervanging als gevolg van ziekte of verlof.
Tabel: aantal fte
Aantal fte
In dienst van Rochdale – voor onbepaalde tijd

343,4

In dienst van Rochdale – voor bepaalde tijd

23,1

Tijdelijke medewerkers fte*

85,9

Totaal

452,4

* Deze tijdelijke medewerkers zijn niet in dienst bij Rochdale. Het betreft hier uitzendkrachten, zzp’ers,
stagiairs, werkervaringsplaatsen en projectmedewerkers.

Rochdale participeert in het Charter 'Talent naar de Top'. Dit Charter is in 2008 tot stand
gekomen onder leiding van oud-minister Sybilla Dekker. De doelstelling is een hogere
toestroom, doorstroom en behoud van vrouwelijk talent in topfuncties. Inmiddels is bij Rochdale
46% van de leidinggevende posities bekleed door een vrouw. Dit komt overeen met het totale
personeelsbestand dat voor 45% uit vrouwen bestaat.
Tabel: verdeling personeel man/vrouw
Man

Vrouw

Organisatie totaal

281

225

Leidinggevenden

22

16

Raad van bestuur

1

2

Raad van commissarissen

2

4

Personeel in ontwikkeling
We investeren actief in de vitaliteit en persoonlijke en inhoudelijke ontwikkeling van ons
personeel.
Ontwikkeling en mobiliteit
Medewerkers krijgen volop de ruimte zich inhoudelijk en persoonlijk te ontwikkelen. Naast
inhoudelijke budgetten per afdeling heeft iedere medewerker een persoonlijk opleidingsbudget
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dat besteed kan worden aan persoonlijke ontwikkeling die wel en niet direct aan het werk
gelieerd is. In 2017 hebben we ruim € 1.700,- per fte geïnvesteerd in opleidingen en trainingen.
We hebben in 2017 ook een nieuwe opzet ontwikkeld voor de traditionele plannings- en
beoordelingscyclus. Het doel van het nieuwe model is een gesprekscyclus waarin we continu
met elkaar werken aan persoonlijke en inhoudelijke ontwikkeling en daar niet slechts één keer
per jaar bij stilstaan. Het model is dan ook omgedoopt naar een digitale gesprekscyclus, waarin
men ook feedback kan vragen en geven. De regie voor dit gesprek komt meer bij de
medewerker te liggen en er is meer focus op de talenten van een medewerker en hoe deze
talenten een bijdrage leveren aan de persoonlijke ontwikkeling en de organisatiedoelstellingen.
In 2018 gaan we hiermee van start.
Behalve dat we investeren in ons personeel, vinden we het ook van belang dat er dynamiek zit
in het personeelsbestand. Soms is het goed voor de ontwikkeling van medewerkers om een
stap te maken naar een andere corporatie of naar een baan buiten de sector. Voor Rochdale is
het ook goed om nieuwe mensen die elders ervaringen hebben opgedaan binnen te halen. Met
andere corporaties werken we samen in het Loopbaan Oriëntatiecentrum Corporaties (LOC).
Deelnemende corporaties plaatsen al hun vacatures hier. Het solliciteren via het LOC biedt een
aantal voordelen, zoals een terugkeergarantie voor een bepaalde periode. Het LOC biedt ook
loopbaanondersteuning aan medewerkers. In 2017 is er bij Rochdale 44 fte uitgestroomd en is
36 fte de organisatie binnengekomen. Dat is aanzienlijk meer dynamiek dan in 2016, toen 32 fte
de organisatie verliet en 16 fte nieuw binnenkwam.
Tabel: in- en uitstroom medewerkers
2017
Mobiliteit
Instroom (aantal fte)

36,3

Doorstroom (aantal fte)

22,6

Uitstroom (aantal fte)

44,2

Ziekte en vitaliteit
Het ziekteverzuim is met 7,7% hoger dan we wilden en gestegen ten opzichte van 2016 (6,8%).
We hebben daarom een nieuw gezondheidsbeleid opgezet. Een goede gezondheid begint in
onze ogen met preventie, bewustwording van de noodzaak van een goede gezondheid en
leefstijl van de medewerkers, risicobeheersing en het voorkomen van ziekteverzuim. In dat
kader hebben we een tweejarig vitaliteitsprogramma opgezet. Als start konden medewerkers
meedoen aan een uitgebreide vitaliteitscheck. Ongeveer 60% van de medewerkers heeft
hieraan meegedaan. De deelnemers krijgen, indien nodig, de mogelijkheid tot een individueel
programma om hun gezondheid te verbeteren. Tevens beschikken de medewerkers over een
digitaal vitaliteitsplatform waarin ze kunnen meedoen aan acties en waar ze informatie kunnen
vinden over een vitale leefstijl. Ook bieden we in 2018 groepstrajecten aan op de thema’s
voeding, bewegen, balans en samen aan de slag.
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7. Goed bestuur
Visie en strategie
We hechten belang aan goed bestuur, effectief toezicht, een transparante inrichting van de
organisatie, de dialoog met onze belanghebbenden, beheersing van risico’s en het afleggen
van verantwoording hierover. We onderschrijven dan ook de Governancecode
woningcorporaties.

Governance
Raad van bestuur
Rochdale wordt bestuurd door een collegiale raad van bestuur. De raad van bestuur bestaat uit
drie personen. Hester van Buren vervult de rol van voorzitter. Nico Overdevest en Birgitte de
Maar zijn de andere leden van het bestuur. In de statuten staan bepalingen rond
onverenigbaarheden en taken en bevoegdheden van de raad van bestuur.
Tabel: nevenfuncties per bestuurder
Hester van Buren

Nico Overdevest

Birgitte de Maar
•

•

Bestuurslid Aedes

•

Bestuurslid NVBW

•

Bestuurslid Social finance

•

Bestuurslid Stichting Spinoza

•

Voorzitter raad van toezicht

Academie van Bouwkunst
•

Lyceum

Stichting Progresso

Voorzitter adviescommissie
Bestuurslid Nationaal
Renovatieplatform

In de Governancecode woningcorporaties is opgenomen dat bestuurders van
woningcorporaties in drie jaar tijd minimaal 108 PE-punten dienen te behalen. Dit is gebaseerd
op 108 studiebelastingsuren zoals vastgesteld door de geaccrediteerde opleidingsaanbieder.
Onze bestuurders hebben aan deze eis voldaan.
Tabel: PE-punten per bestuurder
Jaar

1

Hester van Buren

Nico Overdevest

Birgitte de Maar

2015

68

74

51

2016

72

65

54

2017

28

50

59

Per 1 juli 2015 aangetreden als lid van de raad van bestuur.

Raad van commissarissen
De raad van commissarissen bestaat uit zes personen.
• De raad van commissarissen treedt op als werkgever en adviseur van en klankbord voor de
raad van bestuur. Als werkgever benoemt de raad van commissarissen de leden van de raad
van bestuur en stelt de beloning van de bestuurders vast. De raad van commissarissen kan
de bestuurders eventueel ook schorsen of ontslaan.
• De raad van commissarissen houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene
gang van zaken binnen de stichting en de door haar in stand gehouden onderneming. De
raad staat het bestuur met raad terzijde. De raad van commissarissen richt zich bij de
vervulling van zijn taak naar het belang van de organisatie als toegelaten instelling, naar het
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maatschappelijk belang en naar het belang van de bij de organisatie betrokken
belanghebbenden.
• De raad van commissarissen benoemt de externe accountant van Rochdale.
In de statuten staan bepalingen voor de raad van commissarissen rond de benoeming, taken,
onverenigbaarheden en bevoegdheden. De werkwijze van de raad van commissarissen is
uitgewerkt in het reglement raad van commissarissen.
De raad van commissarissen kent twee kerncommissies: een selectie- en
remuneratiecommissie en een auditcommissie. In hoofdstuk 9 is het verslag van de raad van
commissarissen over 2017 opgenomen.
Statuten en reglementen
In 2016 zijn de statuten gewijzigd en in overeenstemming gebracht met zowel de
Herzieningswet als de Governancecode. De reglementen van de raad van commissarissen en
de raad van bestuur zijn hierop aangepast, waardoor sprake is van een samenhangend geheel
van governancedocumenten. Het reglement financieel beleid en beheer is in 2017 aangepast
aan de aangescherpte regelgeving. Het aangepaste reglement is (opnieuw) goedgekeurd door
de Aw. De statuten en reglementen van de raad van commissarissen en de raad van bestuur
staan op de website van Rochdale.
Integriteit
In onze code Gedrag en Integriteit staan de kaders voor wat Rochdale van haar medewerkers,
bestuurders en commissarissen verwacht in termen van gedrag en handelen. Voor meldingen
over integriteitskwesties, gedrag of handelen die zich niet tot de code verhouden, hebben we de
regeling Melding Mogelijke Misstanden. Meldingen die in dit kader worden gedaan, worden
voorgelegd aan een onafhankelijke commissie die de raad van bestuur hierover adviseert. In
2017 is één melding aan de commissie voorgelegd. De commissie heeft daarin vastgesteld dat
er geen sprake was van een misstand.
Rochdale kent een integriteitscommissie. Deze commissie staat onder voorzitterschap van
Birgitte de Maar. Deze commissie ontwikkelt beleid, bespreekt actuele ontwikkelingen op het
gebied van integriteit binnen en buiten de organisatie en gaat na of en hoe deze ontwikkelingen
aanleiding geven tot aanpassing van het beleid. De commissie gaat verder na of meldingen
aanleiding geven tot aanpassing of aanscherping van het beleid van Rochdale. Ook bespreekt
de commissie beleidsevaluaties en voorstellen tot aanpassing van beleid en uitvoering van
integriteit bij Rochdale. In 2017 is het staande beleid gehandhaafd.
In 2017 hebben we extra aandacht besteed aan integriteit binnen Rochdale. Er is een spel
ontwikkeld dat spelenderwijs ingewikkelde zaken rond integer handelen bespreekbaar maakt.
Van alle medewerkers wordt verwacht dat ze het spel een keer spelen.

Compliance
Onder compliance verstaan wij het vertalen van de wet- en regelgeving en interne afspraken
naar de dagelijkse werkzaamheden en de inbedding hiervan in procedures.
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Door aandacht te hebben voor compliance willen we allereerst bereiken dat we wetten en
afspraken goed en juist naleven. Tegelijkertijd willen we ook de integriteit en reputatie van de
organisatie waarborgen.
Rochdale kent een compliancebeleid. Op grond hiervan is iedere afdelingsmanager
verantwoordelijk voor het beheersen van risico’s in relatie tot compliance binnen zijn of haar
afdeling door:
• op de hoogte te blijven van veranderingen in relevante wet- en regelgeving;
• de regelgeving te vertalen naar interne regels en beleidslijnen;
• de regels en beleidslijnen te verankeren in de bedrijfs- en afdelingsprocessen.
Rochdale hanteert het ‘three lines of defence’-model. De afdelingen vormen de eerste linie. Zij
zijn zelf verantwoordelijk voor het tijdig signaleren, monitoren, tegen elkaar afwegen en
beheersen van compliancerisico’s. De afdeling Juridische Zaken maakt deel uit van de tweede
linie, die de afdelingen adviseert. De laatste linie is de afdeling Interne Beheersing, die de
werking van de eerste en tweede linie toetst.
De afdeling Juridische Zaken (JZ) spreekt jaarlijks alle managers in een een-op-eengesprek.
Onderwerp van het gesprek is de vraag of de betreffende manager zich voldoende bewust is
van alle geldende regelgeving die van invloed is op zijn of haar afdeling. JZ fungeert als
sparringpartner. JZ concludeerde naar aanleiding van de gevoerde gesprekken dat de
managers voldoende aandacht hebben voor (gewijzigde) wet- en regelgeving, dat regelgeving
wordt gevolgd en ook wordt nageleefd. De managers voelen zich betrokken bij het onderwerp
compliance. Uit de gesprekken zijn geen actiepunten naar voren gekomen.

Beheersing van risico’s
Rochdale is een maatschappelijke en kapitaalintensieve organisatie. Als kapitaalintensieve
organisatie zijn we in staat om grote financiële risico’s te dragen. Omdat het om
maatschappelijk kapitaal gaat, is extra zorgvuldigheid geboden. De afdeling Interne Beheersing
heeft onder andere als taak de organisatie te ondersteunen bij het beheersen van risico’s die
het realiseren van de doelstellingen kunnen bedreigen. Dat doet ze door te toetsen of Rochdale
voldoende waarborgen heeft om haar doelen te bereiken en te adviseren over verbeter- en
beheersmaatregelen. De afdeling rapporteert hierover aan de raad van bestuur.
Risicomanagement
Het risicomanagement van Rochdale is gericht op het voorkomen, vermijden of verkleinen van
risico’s, zodat de organisatie bij de realisatie van haar doelstellingen niet door risico’s en de
gevolgen daarvan gestoord wordt. Het systeem van risicomanagement binnen Rochdale is
gebaseerd op het COSO-ERM-model, een veelgebruikte internationale standaard voor
risicomanagement. Rochdale beheerst risico’s op een gestructureerde wijze. Het identificeren
en beheersen van risico’s is een standaard onderdeel (planning-en-controlcyclus) van het
besturen van de organisatie.
Risicomanagement levert een bijdrage aan het volgende:
• realiseren van de doelstellingen;
• voldoen aan wet- en regelgeving: wettelijke bepalingen en regelgeving van toezichthouders;
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• governance (‘goed bestuur’): vanuit het oogpunt van governance wordt verwacht dat

woningcorporaties beschikken over een effectief werkend risicomanagementsysteem;
• aansluiten bij de denkwereld van de omgeving (in het bijzonder ook die van het WSW en de

Aw);
• waarborgen van de kwaliteit van de dienstverlening (kwaliteitszorg);
• ‘forecasting’: in staat zijn om adequate voorspellingen te doen op strategisch, tactisch en

operationeel niveau. Risicosignalering en risicobewustzijn zijn op alle niveaus belangrijk;
• risicomanagement is in de gehele maatschappelijke context van belang. Onze activiteiten

staan veel meer in de belangstelling.
Risk appetite (risicobereidheid)
De capaciteit om risico’s op te vangen is groot, maar de tolerantie en bereidheid om risico’s te
dulden of aan te gaan is aanzienlijk kleiner. Het gaat immers om maatschappelijk kapitaal.
Rochdale kiest er niet voor om financiële getallen te koppelen aan risico’s, limieten,
risicobereidheid en risicotolerantie. Wel wordt periodiek de risicocapaciteit bepaald en getoetst.
Dit gebeurt door middel van scenarioanalyses.
Als maatschappelijke organisatie vindt Rochdale het belangrijk om te voldoen aan wet- en
regelgeving. De risk appetite is op dit vlak laag. De Woningwet kadert de strategische keuzes in
en aangezien Rochdale compliant wil zijn, hebben wij een lage risicobereidheid. In het
operationele proces treffen wij veel beheersmaatregelen, omdat ook hier de risicobereidheid
laag is.
Tone at the top
Risicomanagement komt goed tot zijn recht als er in een organisatie ook aandacht is voor
normen, waarden en integriteit. Rochdale gebruikt een uitgebreid instrumentarium om integriteit
te bevorderen; zowel harde als zachte instrumenten. Voorbeelden van harde instrumenten zijn
de integriteitscode voor medewerkers, een regeling voor het melden van mogelijke misstanden
(klokkenluidersregeling) en interne en externe vertrouwenspersonen. Zachte instrumenten zijn
onder andere dilemma-workshops en berichtgeving aan het personeel over de opvolging van
integriteitskwesties.
Binnen de organisatie is 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 één
keer per jaar op de agenda van de raad van commissarissen.
Identificeren van risico’s
Het management van Rochdale is primair verantwoordelijk voor het identificeren en laten
vastleggen van risico’s. Risico’s en beheersmaatregelen zijn gekoppeld aan de verschillende
processen binnen Rochdale. Hierbij geldt dat de proceseigenaar ook de risico-eigenaar is.
Bestuurders en management hebben voldoende externe contacten, zodat zij de belangen van
stakeholders kunnen meewegen in de risicoidentificatie.
Beoordelen risico’s
De afdeling Interne Beheersing beoordeelt met de managers alle risico’s op waarschijnlijkheid
en impact. Uit deze ‘kans x impact’-analyse volgt een risicoscore: laag, midden of hoog. Naast
deze risicobeoordeling door de managers, doet de afdeling Planning & Control periodiek een
kwantitatieve analyse, in de vorm van een scenarioanalyse. Hierbij kijken we naar de risico’s
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met een kleine kans van optreden, maar met een potentieel grote impact. Uit de analyse blijkt of
Rochdale de financiële capaciteit heeft om deze risico’s op te vangen, als deze zich voordoen.
Toepassen risicomanagementstrategie
Aansluitend op de risicobeoordeling stelt de
raad van bestuur jaarlijks de toprisico’s vast.
Hierbij kiezen we voor die risico’s waar
vanuit de organisatie invloed mogelijk is op
de beheersing ervan. De raad van bestuur
en het management stellen per toprisico de
verbeteragenda vast. Risico’s die Rochdale
moeilijk zelf kan beheersen, zoals
maatschappelijke ontwikkelingen, vallen
erbuiten. Dikwijls scoren deze risico’s hoog.
Rochdale volgt deze ontwikkelingen om
hierop zo goed mogelijk in te kunnen spelen.

Identificeren risico's

Continu verbeteren

Beoordelen risico's

Monitoren

Toepassen
risicomanagementstrategie

Inrichten
procesbeheersing

De risico’s met betrekking tot de toekomstige financiële continuïteit staan in het hoofdstuk
‘Gezonde financiën’ (hoofdstuk 8).
De raad van bestuur heeft de niet-financiële risico’s afgeleid de Koers 2016-2021. Het betreft de
risico’s in relatie tot het realiseren van:
1. Voldoende sociale huurwoningen
2. Kwaliteit woningen
3. Gemengde leefbare wijken
4. Gezonde financiële positie
5. Gemotiveerde en professionele medewerkers

Voor de risico’s op de eerste vier doelstellingen verwijzen wij naar de hierop betrekking
hebbende onderdelen in dit verslag. Uit de resultaten van deze onderdelen blijkt dat de risico’s,
voor zover die er zijn, onder controle zijn. Het gaat hier vooral om de maatregelen die worden
getroffen om de sturing op mutatieonderhoud te intensiveren. Voor de overige onderdelen is er,
buiten de standaard monitoring van de ontwikkelingen, geen aanleiding voor aanvullende
maatregelen.
Voor wat betreft de risicobeheersing van de vijfde doelstelling, zetten we actief in op duurzame
inzetbaarheid, vergroten we de interne mobiliteit en geven we ruimte aan doorstroom via de
vervulling van vacatures, projecten en stages. Dit is een continu proces, waarmee we de nodige
successen boeken.
Inrichten beheersingsproces en monitoren beheersing
Rochdale heeft de interne beheersing van de risico’s en het monitoren hiervan langs de
volgende lijnen georganiseerd:
• Voor de toprisico’s stelt het management verbeterplannen op en voert deze uit. Deze worden
ook opgenomen in de afdelingsplannen. De afdeling Interne Beheersing rapporteert de
voortgang aan de raad van bestuur.
• Risico’s, beheersmaatregelen en functiescheiding zijn expliciet opgenomen in de
procesbeschrijvingen, zodat duidelijk is wie wat doet om het risico te beheersen. Dit draagt bij
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aan het risicobewustzijn van de medewerkers. De proceseigenaar is ook verantwoordelijk
voor de beheersing van de risico’s in zijn of haar proces.
• Voor belangrijke risico’s binnen de primaire processen zijn controles op de uitvoering van de
beheersmaatregelen opgenomen in het Interne Controleplan. Elk kwartaal rapporteren de
afdelingen over de resultaten.
• De afdeling Interne Beheersing voert jaarlijks ongeveer tien audits uit op basis van een ‘risk
based’ auditkalender. Deze auditkalender wordt opgesteld op basis van de jaarlijkse
risicobeoordeling. Ook de bevindingen van de accountant in de managementletter vormen
input voor deze auditkalender.
Governancecode
In de Governancecode worden risicovolle activiteiten benoemd, zoals het aangaan van
contracten, samenwerkingsverbanden en grote transacties met derden. Voor deze activiteiten
heeft Rochdale verschillende procedures vastgesteld.
In de procedures zijn de risico’s van deze activiteiten en de beheersmaatregelen opgenomen.
Hierbij is voldoende functiescheiding aangebracht en geldt het vier-ogen-principe. Ook wordt de
procuratieregeling toegepast. Bij transacties boven een bepaald bedrag moet de transactie
medeondertekend worden door de raad van bestuur. In de Woningwet, de statuten en het
reglement raad van commissarissen is bepaald welke besluiten van de raad van bestuur de
raad van commissarissen moet goedkeuren.
Continu verbeteren
Voor de vijf toprisico’s is een actieplan opgesteld om de beheersing te verbeteren. Het Interne
Controleplan is ook bedoeld als instrument om processen continu te verbeteren. Daarnaast
vormen de bevindingen en aanbevelingen van de audits, en die uit de managementletter van de
accountant, input voor verbetering van de risicobeheersing en de organisatie.

Verbindingen
Rochdale is voor het uitvoeren van onze activiteiten samenwerkingsverbanden aangegaan met
derden. Zulke samenwerkingsverbanden noemen wij verbindingen. In het kader van de
Woningwet is in 2017 vastgesteld of de statuten van bestaande verbindingen in lijn zijn met de
wettelijke eisen. Voor vijf verbindingen was dit niet het geval. In 2017 zijn de statuten in lijn met
de Woningwet gebracht.
De raad van commissarissen heeft een reglement verbindingen goedgekeurd waarin vastligt
binnen welke (risico)kaders de raad van bestuur beslissingen neemt over het aangaan van
verbindingen en het vormgeven, wijzigen, in stand houden, afstoten en sturen daarvan. Voor
het aangaan van nieuwe verbindingen is voorafgaand goedkeuring van de minister nodig en
dient de Bewonersraad om advies te worden gevraagd. Tweemaal per jaar ontvangt de raad
van commissarissen een rapportage over de verbindingen.
De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor de volgende zaken:
• toezicht houden op het te voeren beleid, het gevoerde beleid en de algemene gang
van zaken rond de verbindingen;
• toetsen of de raad van bestuur controle heeft over de verbindingen en of de risico’s
evenwichtig over de samenwerkingspartners zijn verdeeld.
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De raad van bestuur is verantwoordelijk voor:
• het systematisch, onderbouwd en schriftelijk vastleggen van het beleid en de
besluitvorming rond de (voorgenomen) verbindingen.
In de positionering van verbindingen in de juridische structuur, maken we een onderscheid
tussen verbindingen voor (vastgoed)projecten en overige verbindingen die vaak een
volkshuisvestelijk karakter hebben.
Structuur
Per 31 december 2017 heeft Rochdale een belang in 21 verbindingen.

Tabel: verloopoverzicht verbindingen 2017
Interne organisatorische verbindingen
Volkshuisvestelijke verbindingen
Productieverbindingen
Overige verbindingen
Totaal

31-12-2016

Verkoop

Opgeheven

31-12-2017

4

-

-

4

2

-

-

2

16

-

2

14

2

-

1

1

24

-

3

21

Ten opzichte van 2016 zijn drie verbindingen opgeheven:
• Ontwikkelingscombinatie Grote Buitendijk Beheer B.V.
• Ontwikkelingscombinatie Grote Buitendijk C.V.
• Gemeenschappelijk Glas Amsterdam B.V.
Interne organisatorische verbindingen
Wij zijn rechtstreeks 100% aandeelhouder van vier verbindingen:
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•
•
•
•

Rochdale Onderhoud B.V.
Rochdale Holding B.V.
Rochdale Exploitatie en Projectontwikkeling B.V.
Rochdale Participaties B.V.

Rochdale Onderhoud B.V. is de werkgever van medewerkers die onderhoudswerkzaamheden
aan het bezit van Rochdale uitvoeren. De voornaamste taak van de andere organisatorische
deelnemingen is het beheren en besturen van andere deelnemingen.
Productieverbindingen
Wij zijn direct of indirect 100% aandeelhouder van twee verbindingen:
• Rochdale Marktontwikkeling B.V.
• RochdAM Beheer B.V.
In beide verbindingen hebben in 2017 geen activiteiten plaatsgevonden.
Verbindingen waarin Rochdale minder dan 100% van het stemrecht en/of aandelen houdt
- Stichting De Zaanwerf en Ontwikkelingsmaatschappij De Zaanwerf C.V.
BAM en Rochdale vormen het bestuur van Stichting De Zaanwerf. Deze stichting heeft ten doel
het optreden als beherend vennoot van de Ontwikkelingsmaatschappij De Zaanwerf C.V. De
geplande projecten zijn uitgevoerd en afgerond. De liquidatie van Zaanwerf I C.V. vindt naar
verwachting in 2018 plaats.
- Stichting Zaanwerf II en Ontwikkelingsmaatschappij De Zaanwerf II C.V.
Dit is een samenwerking van Rochdale en BAM. In de cv worden een aantal vastgoedposities
gehouden. Deze vastgoedposities bevinden zich in verschillende stadia van (her)ontwikkeling.
- Banne Binnen Beheer B.V. en Banne Binnen C.V.
Dit is een samenwerkingsverband van Rochdale en AM met als doel een aantal locaties in de
wijk de Banne in Amsterdam-Noord te (her)ontwikkelen. Het laatste project dat Banne Binnen
C.V. ontwikkelt is Banneplein, waarvan de bouw in januari 2018 is gestart.
- De Jonge Voorn B.V. en de Jonge Voorn C.V.
Hierbij gaat het om een grondpositie in Koog aan de Zaan die samen met BNG wordt
gehouden. De grond is tijdelijk verpacht. Er zijn geen specifieke ontwikkelingen in deze
entiteiten.
- Amstelkwartier Beheer B.V. en Amstelkwartier C.V.
Dit is een samenwerkingsverband van Rochdale en Kondor Wessels, gericht op de ontwikkeling
van sociaal en commercieel vastgoed in het zogenoemde Amstelkwartier. De projecten die
binnen Amstelkwartier C.V. zijn ontwikkeld zijn in 2017 verkocht.
- Kwadijkerpark Beheer B.V. en Kwadijkerpark C.V.
Dit is een samenwerkingsverband van Rochdale en BAM. Het heeft tot doel grond van de
Prinsenstichting in Purmerend te herontwikkelen. Partijen zijn in overleg over de toekomst van
het samenwerkingsverband.
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Volkshuisvestelijke & overige verbindingen
- WoningNet N.V.
Dit is een samenwerkingsverband van een groot aantal corporaties uit de Stadsregio
Amsterdam en Utrecht en ook van andere woningmarktgebieden met als gemeenschappelijk
doel: werkzaam zijn op het gebied van de woonruimteverdeling.
- Stichting Brasa en de Stichting Financiering Sekrepatu (SFS)
In 2000 zijn in Suriname de Woningstichting Sekrepatu en in Nederland de Stichting Brasa
opgericht. Brasa is het toezichthoudend orgaan van Sekrepatu. Het doel van de beide
stichtingen is om een bijdrage te leveren aan de (volks)huisvesting in Suriname. Met de
herstructurering van haar leningenportefeuille en de herfinanciering via SFS kon Sekrepatu
vanaf 2016 zelfstandig verder en is de relatie met Sekrepatu vanuit Nederland beperkt tot de rol
van toezichthouder (Brasa) en geldgever (SFS). Van beide stichtingen zijn de drie corporaties
Rochdale, Stadgenoot en de Key bestuurder. De vier gerealiseerde complexen van Sekrepatu
dienen als hypothecaire zekerheid voor de SFS-lening van € 11 miljoen. Sekrepatu heeft in
2017 aan haar rente- en aflossingsverplichtingen, inclusief handlingfee, jegens SFS voldaan.
De tweede halfjaarstermijn is begin 2018 ontvangen. Het schuldrestant van Sekrepatu aan SFS
bedraagt ultimo 2017 € 10.710.000. Conform de leningafspraken met de
houdstermaatschappijen van de woningcorporaties betaalt SFS een bedrag van € 140.000 aan
elk van de houdstermaatschappijen, zijnde aflossing en rente over 2017. Het uitstaand
schuldbedrag per houdstermaatschappij bedraagt ultimo 2017 € 3.900.000.

Ondernemingsraad
De ondernemingsraad (OR) van Rochdale bestaat uit 11 gekozen medewerkers. Het doel van
de ondernemingsraad is het bijdragen aan goed functioneren van de onderneming in al haar
doelstellingen. De OR adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd.
Het afgelopen jaar is vooral met de OR gesproken over de organisatiestructuurwijziging die per
1 maart 2018 ingaat. Samen is gekeken wat deze aanpassing inhoudt en waartoe dat moet
bijdragen. Er is overlegd over een mobiliteitsbeleid, maar dat heeft nog niet geleid tot een nieuw
beleid. Met de OR is tevens samengewerkt om te komen tot een nieuw gezondheidsbeleid, een
tweejarig vitaliteitsprogramma en een nieuwe gesprekscyclus die in 2018 van start gaat. De OR
denkt constructief mee over hoe dit kan bijdragen aan een goede organisatieontwikkeling en de
vitaliteit en duurzaamheid van medewerkers.
De OR kende bij de start van het jaar 11 leden. Gedurende het jaar zijn 4 leden vertrokken en is
er 1 lid bij gekomen. In 2018 zijn er verkiezingen.
Tabel: samenstelling ondernemingsraad

Agnes Abrahams

Liesbeth Hendriksen

Peter Hoogland

Claudia Knabe

Linda Seitz*

Piet van Heeringen

Dorien van Wijngaarden*

Michiel Boer*

Vinzent Nieuwenhuizen

Birgitt Truijens*

Paula Zuiderduin

Wendy Stegeman*

* Gedurende het jaar hebben Dorien, Linda en Wendy Rochdale verlaten. Michiel heeft zijn functie

neergelegd. Birgitt is gedurende het jaar erbij gekomen, de andere 3 zetels zijn vacant gebleven.
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8. Gezonde financiën
Inleiding
Het financieel beleid van Rochdale is gericht op een positieve bedrijfsvoering van het te
exploiteren bezit. Hiermee wordt de financiële continuïteit geborgd, zodat we onze in het
meerjarenplan opgenomen voornemens en plannen kunnen uitvoeren. De doelstellingen van
het financieel beleid zijn:
• het waarborgen van financiering, dit vereist in ieder geval een positief oordeel van het
Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) over de kredietwaardigheid van Rochdale
• het oordeel van de Autoriteit woningcorporaties (Aw) over de financiële positie van
Rochdale leidt niet tot interventiemaatregelen die zich richten op het waarborgen van de
continuïteit
• de ontwikkeling van liquiditeits- en solvabiliteitsratio’s over de komende vijf jaar is
zodanig dat de financiële continuïteit gewaarborgd is

Externe toezichthouders
Alle woningcorporaties staan onder financieel toezicht van de Aw. Het WSW staat borg voor de
leningen van Rochdale. Over de gang van zaken bij Rochdale, de beoordeling over het
afgelopen jaar en het oordeel over het meerjarenplan, heeft zowel het bestuur als het
management regelmatig contact met het WSW en de Aw.
Het WSW geeft jaarlijks een oordeel over de kredietwaardigheid van de woningcorporaties. Op
basis van de Prospectieve informatie 2017-2021 heeft het WSW in 2017 meegedeeld dat
Rochdale onveranderd kredietwaardig is. Het fonds heeft ook het borgingsplafond vastgesteld
voor de jaren 2017-2019. Dit is het bedrag waarvoor een corporatie maximaal leningen mag
aangaan met een WSW-borging.
Belangrijk aandachtspunt voor de Aw en het WSW in 2016 en 2017 was het scheidingsplan in
het licht van de Woningwet. Het scheidingsplan is in 2017 goedgekeurd door de Aw. Wij
hebben gekozen voor een administratieve scheiding van onze DAEB- en niet-DAEB-activiteiten
en dit doorgevoerd in de administratie. In de overige gegevens van de jaarrekening hebben wij
de openingsbalans per 1 januari 2018 opgenomen van beide activiteiten.

Onze financiële kerngetallen zijn positief
De belangrijkste resultaten die wijzen op een gezonde financiële positie voor 2017 zijn dat we
voldoen aan de volgende vier resultaatsdoelstellingen:
-

oordeel Aw: positief
voldoen aan criteria Aw: geheel
oordeel WSW: kredietwaardig (onveranderd)
voldoen aan criteria WSW: geheel
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Jaarresultaat 2017
In de jaarcijfers (in miljoen euro) over 2017 vertalen de ontwikkelingen zich als volgt:

Resultaat exploitatie vastgoedportefeuille
Leefbaarheid

2017

2016

verschil

101

114

-13

-2

-4

2

Financiële baten en lasten

-46

-48

2

Exploitatieresultaat

53

62

-9

Resultaat verkoop vastgoed in ontwikkeling

2

-1

3

Resultaat verkoop vastgoedportefeuille

9

5

4

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille

562

569

-7

Resultaat voor belasting en deelnemingen

573

573

0

Belasting

-11

-3

-8

-1

1

-2

614

633

-19

Aandeel deelnemingen
Jaarresultaat

Het resultaat exploitatie vastgoedportefeuille is met € 14 miljoen afgenomen. Dit wordt
hoofdzakelijk veroorzaakt door de stijging van de onderhoudslasten en de Verhuurderheffing.
De stijging van de Verhuurderheffing is een gevolg van de stijging van het tarief en de hogere
WOZ-waarde. De onderhoudslasten zijn vooral gestegen door de hogere uitgaven voor
planmatig onderhoud. Deze hogere uitgaven liggen in lijn met de begroting 2017.
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In 2017 is het resultaat op de verkoop van vastgoed in ontwikkeling gestegen met € 4 miljoen.
Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de verkoop van nieuwbouwwoningen in het project
Jeruzalem in Amsterdam-Oost. Ook het resultaat verkoop vastgoedportefeuille, de verkoop van
woningen bij mutatie, is gestegen met € 4 miljoen. Ondanks dat er minder eenheden zijn
verkocht dan in 2016, is de opbrengst gestegen doordat de eenheden tegen een hogere
gemiddelde prijs zijn verkocht.
De waarde van de vastgoedportefeuille steeg in 2017 met € 562. Dat is € 7 miljoen minder dan
in 2016. De stijging van de marktwaarde in 2017 met € 562 miljoen lag in lijn met de
ontwikkelingen in de vastgoedmarkt. De waardeverandering in 2017 werd enigszins afgezwakt
door de toename van de voorziening ‘onrendabele investeringen’. Dit betreft overwegend
investeringen in bestaand bezit die slechts in geringe mate werden gecompenseerd door de
stijging van de marktwaarde van dit bezit. De ontwikkeling van de marktwaarde wordt in de
volgende paragraaf toegelicht.
De daling van de financiële baten en lasten is het gevolg van aflossing van leningen en
herfinanciering tegen lagere rente.
De verantwoorde belasting van € 11 miljoen in 2017 betreft de verliesverrekening. Deze latentie
heeft betrekking op verrekenbare verliezen uit het verleden en tijdelijke waarderingsverschillen
tussen de commerciële- en fiscale grondslagen.

Derving reguliere woningen
De derving was in 2017 groter dan in 2016. Dat kwam doordat het aantal woningen in
renovatieprojecten met uitplaatsing is toegenomen. Veel woningen staan momenteel leeg voor
projecten die in uitvoering zijn of in de nabije toekomst starten. Voor met name projecten binnen
de ring is het door de lage mutatiegraad lastig om geschikte (tijdelijke) wisselwoningen te
vinden. Geschikte woningen worden dus langer vrijgehouden en dat gaat gepaard met extra
derving.
Tabel: huurachterstand en huurderving
Resultaatsdoelstelling

Doelst.
2017

Realisatie
2017

Realisatie
2016

Realisatie
2015

1,3

1,2

1,2

1,6

Huurachterstand
•

Huurachterstand zittende huurders (€) (%)

Huurderving
•

Huurderving totaal (x € 1.000) *1

3.332

3.056

2.364

1.709

•

Huurderving woningen (x € 1.000)

2.443

2.278

1.470

1.061

•

Huurderving bedrijfsruimten, parkeren, overig (x € 1.000)

889

778

894

648

* Met ingang van 2016 worden onder huurderving ook de kosten van derving bij leegstand als gevolg van renovatie verantwoord.

Financiering en rentelasten
Rochdale had aan het einde van 2017 een leningenportefeuille van € 1.288 miljoen (ultimo
2016: € 1.324 miljoen). Rochdale heeft in 2017 voor € 63 miljoen nieuwe leningen
aangetrokken, waarvan € 44 miljoen nieuw te borgen leningen. Daar staan reguliere- en
eindaflossingen tegenover van € 99 miljoen. De reële waarde of marktwaarde van de leningen
bedraagt € 1.666 miljoen. Waardering tegen de actuele waarde van de schulden zou derhalve
resulteren in een verlaging van het eigen vermogen met € 378 miljoen.
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Per saldo is de liquiditeitspositie van Rochdale in 2017 afgenomen. De liquiditeitspositie
bedroeg eind 2017 € 7 miljoen. Daarnaast beschikt Rochdale nog over een rekening-courant
faciliteit bij huisbankier ING Bank van € 25 miljoen.
De gemiddelde gewogen rentevoet van de leningenportefeuille in 2017 bedroeg 3,86% (2016:
3,88%). Zekerstelling van de beschikbaarheid van financiering en beheersing van de
rentelasten en renterisico's zijn van groot belang voor de financiële continuïteit van Rochdale.
Daarom vindt periodiek overleg plaats over het treasurybeleid in de treasurycommissie. Hierbij
wordt Rochdale ondersteund door een gespecialiseerd adviesbureau.

Bedrijfslasten
De afgelopen jaren is de Aedes-benchmark ontwikkeld. Hierin staan onder meer het oordeel
van de huurder over onze dienstverlening en de ontwikkeling van de bedrijfskosten. Het
huurdersoordeel over de kwaliteit van de dienstverlening wordt toegelicht in hoofdstuk 5.
Op het onderdeel bedrijfslasten over 2016 scoorde Rochdale goed, zoals blijkt uit onderstaande
grafiek. Het niveau van de beïnvloedbare bedrijfslasten over 2016, € 649 per verhuureenheid, is
aanzienlijk lager dan het landelijke niveau van € 787. Er is een dalende trend zichtbaar ten
opzichte van de voorgaande jaren (voor Rochdale in 2015 € 712 en in 2014 € 739). Het is lastig
inschatten of deze dalende trend zal doorzetten naar 2017, aangezien er in 2016 een
bijzondere bate (pro rata BTW teruggave) is verwerkt in de beïnvloedbare bedrijfslasten.
De niet beïnvloedbare bedrijfslasten bestaan voornamelijk uit alle belastingen, verzekeringen en
heffingen. Die stegen in 2016 met 7%. Dit komt hoofdzakelijk door de stijging van de
Verhuurderheffing die in 2016 11% hoger was dan in 2015.
Figuur: ontwikkeling bedrijfslasten (t.o.v. landelijke benchmark)

Marktwaardeontwikkeling 2017
Rochdale waardeert haar bezit in de jaarrekening op basis van marktwaarde in verhuurde staat
conform het geactualiseerde waarderingshandboek voor woningcorporaties. Wij passen hierbij
de methodiek van de ‘full-versie’ toe.
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Het voorgeschreven rekenmodel maakt gebruik van een Discounted Cash Flow (DCF)berekening. Dit betekent dat voor een periode van vijftien jaar de inkomsten en uitgaven zo
betrouwbaar mogelijk worden geschat en dat deze aan de hand van een disconteringsvoet
'contant' worden gemaakt naar het heden. Daarnaast wordt een eindwaarde bepaald na afloop
van de DCF-periode van vijftien jaar (de zogenaamde exit yield). Het schatten van kosten en
opbrengsten gebeurt aan de hand van twee scenario’s: doorexploiteren en uitponden. Per
complex wordt uiteindelijk het scenario met de hoogste uitkomst gelijkgesteld aan het begrip
marktwaarde. Dit is de reële waarde waartegen de waardering van het vastgoed plaatsvindt.
De taxaties zijn intern opgesteld en vervolgens door een deskundige externe taxateur (Colliers)
gevalideerd. Voor de validatie heeft Colliers een derde deel van de woon- en parkeerportefeuille
getaxeerd en een derde deel via een markttechnische update. Voor de overige objecten is een
aannemelijkheidsverklaring afgegeven. Van de bedrijfsonroerendgoed- en zorgportefeuille is,
voor zover getaxeerd in 2016, een deel gevalideerd door een markttechnische update en het
overige deel door taxatie.
Door nieuwe regelgeving voor complexmatige verkoop van corporatiebezit, is de kopende partij
verplicht om de woningen uit complexen met gereguleerde woningen (144 of minder WWSpunten) minimaal zeven jaar als huurwoning te exploiteren. Uit de analyse van de
marktontwikkeling blijkt dat beleggers, vanwege het feit dat er geen geschikte
beleggingsalternatieven zijn, momenteel niet kopen om direct te gaan uitponden maar om
rendement te genereren uit de exploitatie. De verkoop beperkende maatregel van zeven jaar
heeft daardoor geen of slechts beperkte invloed op de marktwaarde in het werkgebied van
Rochdale.
De ontwikkeling van de marktwaarde laat zich herleiden tot drie ontwikkelingen: de ontwikkeling
in de voorraad, investeringen en de autonome (markt)ontwikkeling. In 2017 is de indeling
tussen DAEB- en niet-DAEB-bezit volgens het scheidingsvoorstel met administratieve splitsing
gevolgd.
Tabel verloop marktwaarde 2017 (x € miljoen)
a

DAEB

Niet-DAEB

Totaal

4.148

542

4.690

-166

166

0

Opleveringen e.a.

12

0

12

Verkopen

-10

-6

-16

47

5

52

Beginstand
Presentatiewijziging
Voorraadmutaties:

Overige mutaties:
Investeringen
Overige

-49

-6

-55

Reële waardeverandering

529

92

621

4.511

793

5.304

Eindstand

Presentatiewijziging
In de Woningwet (2015) is vastgelegd dat woningcorporaties DAEB-activiteiten moeten
scheiden van niet-DAEB-activiteiten. Scheiding van de activiteiten op basis van het
goedgekeurde scheidingsvoorstel resulteerde in 2017 in een presentatiewijziging van € 166
miljoen ten opzichte van 2016.
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Voorraadmutaties
In 2017 is de Dammer (negentig sociale huurwoningen in Amsterdam-Noord) opgeleverd en is
het bedrijfspand aan de Gangeslaan te Purmerend omgebouwd naar acht woningen. De
marktwaarde bij oplevering bedroeg € 12 miljoen. Door de gerealiseerde verkopen in 2017
daalde de marktwaarde met € 16 miljoen.
Investeringen
Rochdale investeerde in 2017 voor € 47 miljoen in het vastgoed. Dit betreft overwegend
investeringen in renovaties en duurzaamheidsverbeteringen. Verder waren er veel projecten in
de aanloopfase, waarbij beperkte ontwikkelingskosten werden gemaakt.
Overige mutaties
Dit betreft de mutatie voorziening onrendabele investeringen (€ 31,5 miljoen), overboekingen
naar vastgoedbeleggingen in ontwikkeling (€ 13,4 miljoen) en naar onderhanden projecten (€
10,3 miljoen).
Autonome marktontwikkeling
De reële waardemutatie kwam in 2017 uit op een stijging van € 621 miljoen. Dit is de
waardemutatie die in de resultatenrekening wordt opgenomen. De factoren die de
waardemutatie beïnvloed hebben zijn:
- de effecten van de macro-economische parameters op de opbrengsten en kosten;
- de forse leegwaardestijging, gemiddeld 16%;
- daling van de disconteringsvoet, gemiddeld met 66 bp;
- het effect van de nieuwe verkoopregels;
- stijging van de lasten die aan de WOZ-waarde gekoppeld zijn.
De autonome waardestijging is grotendeels toe te schrijven aan de leegwaardestijging (circa €
320 miljoen) en de verlaging van de disconteringsvoet (circa € 475 miljoen). De gewijzigde
verkoopregels, de stijging van de overige exploitatielasten als gevolg van de waardestijging en
de wijziging in parameters hebben tezamen een negatief effect van circa € 175 miljoen op de
marktwaarde.
Analyse marktwaarde versus bedrijfswaarde
Per 31 december 2017 is in totaal € 3.510 miljoen aan ongerealiseerde herwaarderingen in de
overige reserves begrepen (2016: € 2.957 miljoen). Dit bedrag is gebaseerd op de waardering
van het vastgoed in exploitatie, tegen marktwaarde. De realisatie van deze ongerealiseerde
herwaardering is afhankelijk van het beleid van de corporatie en publiekrechtelijke beperkingen.
De bedrijfswaarde representeert de kasstromen die voortvloeien uit het beleid van de
corporatie. De grootste verschillen tussen de bedrijfswaarde en de marktwaardering komen
door: exploiteren in plaats van uitponden, het hanteren van andere normbedragen voor
onderhoud en beheer en verhuur tegen de streefhuur. Het is aannemelijk te veronderstellen dat
het verschil tussen de bedrijfswaarde van het DAEB-bezit in exploitatie en de marktwaarde in
verhuurde staat van dit bezit niet realiseerbaar is. Dit impliceert dat circa 75% van het totale
eigen vermogen niet of op zeer lange termijn realiseerbaar is.
Tabel marktwaarde en bedrijfswaarde
Marktwaarde
Bedrijfswaarde
Delta

DAEB
4.511
1.441
3.070

Niet-DAEB
793
529
264

Totaal
5.304
1.970
3.334
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In de jaarrekening worden onroerende zaken in exploitatie gewaardeerd tegen marktwaarde. In
vergelijking met waardering tegen bedrijfswaarde, heeft dit een positieve impact op het eigen
vermogen van € 3.334 miljoen.
Realiseerbaarheid marktwaarde, stijging onroerende zaken in exploitatie
Eind 2017 is in totaal € 3,5 miljard aan ongerealiseerde herwaarderingen in de overige reserves
ondergebracht (2016: € 3,0 miljard), uit hoofde van de waardering van het vastgoed in
exploitatie tegen marktwaarde in verhuurde staat. De waardering van dit vastgoed is in
overeenstemming met het handboek Modelmatig Waarderen bepaald en is daarmee conform
de in de Woningwet voorgeschreven waarderingsgrondslag en de daaruit afgeleide ministeriële
besluiten geldend ten tijde van het opmaken van de jaarverslaggeving.
De realisatie van deze ongerealiseerde herwaardering is sterk afhankelijk van het te voeren
beleid van Rochdale. De mogelijkheden voor de corporatie om vrijelijk, door (complexgewijze)
verkoop of huurstijgingen, de marktwaarde in verhuurde staat van het DAEB-bezit in exploitatie
te realiseren zijn beperkt. Niet alleen door wettelijke maatregelen, maar ook door
demografische en maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de behoefte aan sociale (DAEB)huurwoningen.
Terugblik op onze resultaten over 2017
Het positieve jaarresultaat over 2017 leidde tot een verbetering van onze financiële positie eind
2017. De afname van de leningen zorgde voor een verlaging van de rentelasten en een
verbetering van de financiële kengetallen. Zowel op totaalniveau als voor de afzonderlijke
(administratieve) takken voldeden we aan de criteria van de Aw en het WSW. De financiële
positie was zodanig dat er ruimte beschikbaar kwam voor intensivering van de gemaakte
beleidskeuzes in 2017 en volgende jaren. Onze financiële positie is toereikend om deze
ambities mogelijk te maken.

Besteding huurinkomsten
De gemiddelde maandhuur bij Rochdale bedroeg in 2017 € 501,03. Hiervan wordt het grootste
gedeelte besteed aan onderhoud. Dit was eveneens het geval in 2016, terwijl in het verleden de
rentelasten de grootste uitgavenpost was. Maar de rentelasten zijn gedaald door de aflossing
van leningen en het lage renteniveau van nieuwe leningen. Aangezien we inzetten op het
intensiveren van met name het planmatig onderhoud en verduurzaming van onze
woningportefeuille, is de verwachting dat dit ook de grootste uitgavenposten zijn in de komende
jaren. Ten aanzien van duurzaamheid is de doelstelling om uiterlijk 2021 een gemiddeld
energielabel B te bereiken. Momenteel is het gemiddelde energielabel C.
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Het jaar 2017 vertaald naar de maandhuur (€ 501,03) ziet er als volgt uit:
Onderhoud
€ 110

€ 122

Organisatiekosten
Verhuurdersheffing
Belasting en verzekering

€ 93

€ 76

Sociaal beheer en
leefbaarheid
Rentelasten

€5

€ 32

€ 63

Investeringen en aflossingen

Treasurybeleid en -organisatie
Volkshuisvesting is het primaire doel van Rochdale. Het financiële beleid en beheer van een
toegelaten instelling (TI) moet dienstbaar zijn aan het uitvoeren van de gewenste
volkshuisvestelijke doelstellingen en dient daartoe op transparante wijze te werken aan
financiële continuïteit. Het financiële beleid en beheer is met name gericht op financierings- en
beleggingsactiviteiten en op risk- en cashmanagement, dat huidige en toekomstige financiële
risico's in kaart brengt en beheerst.
Interne organisatiestructuur
De hoofddoelstelling van alle activiteiten op het gebied van treasury is het maximaal
beschikbaar hebben en houden van de financiële middelen tegen zo laag mogelijke kosten. De
treasurer onderhoudt daarvoor actief relaties met financiers waardoor de 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 jaarplannen en (meerjaren)begrotingen.
Voor een goed treasurybeleid geldt tevens dat de administratieve organisatie, procedures en
interne controle goed zijn ingericht. 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 onderdeel van de totale planning- en controlcyclus.
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Verantwoordelijkheid
De raad van bestuur is eindverantwoordelijk voor 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.
De basis voor besluiten over concrete (trans)acties op het gebied van treasury zijn altijd de
meest recente inzichten in:
*
de ontwikkeling van de liquiditeitsbehoefte
*
de financierings- en financierbaarheidprognoses
*
het renterisicoprofiel
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 voorwaarde voor het naar behoren vervullen van de taken op treasurygebied
voor alle betrokken gremia en functionarissen, is het beschikken over juiste, tijdige, volledige en
zo actueel mogelijke documentatie en informatie. De treasurycommissie komt minimaal vier
keer per jaar bij elkaar. De commissie bespreekt de uitvoering van het treasuryjaarplan, de door
de treasurer voorgestelde transacties en de afwikkeling van de in de afgelopen periode
uitgevoerde treasury-activiteiten, toegelicht door de treasurer. De treasurycommissie heeft een
adviserende taak ten behoeve van het bestuur. De treasurycommissie bestaat uit de manager
Planning & Control, de treasurer, een onafhankelijke externe deskundige en het lid van de raad
van bestuur dat belast is met de portefeuille Financiën; dit bestuurslid fungeert tevens als
voorzitter. 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.
AO-/ IC-treasury-activiteiten
In het kader van de treasuryfunctie gelden de volgende algemene uitgangspunten op het
gebied van administratieve organisatie (AO) en interne controle (IC):
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
autoriserende, 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 wordt 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.
Gebruik en risicomonitoring derivaten
Wij onderkennen de mogelijkheden van het gebruik van derivaten, maar geven de voorkeur aan
het spreiden en beperken van renterisico's door gebruik te maken van traditionele instrumenten.
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Denk aan het maken van contractuele renteafspraken met geldgevers over bestaande leningen
of het afsluiten van leningen met uitgestelde storting.
In de voorstellen voor het afsluiten van derivaten dient de toegevoegde waarde in vergelijking
met traditionele instrumenten aangetoond te worden. Derivaten mogen uitsluitend gebruikt
worden voor de hedging van leningen met variablele rente, 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 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.
Bij het aangaan van derivaten is er sprake van mogelijke positieve en negatieve marktwaarden.
Dit moet passen binnen de richtlijnen van het WSW en de Aw. Wij zien erop toe dat het volume
in derivaten zich zodanig verhoudt met de beschikbare liquiditeit dat het risico op een
liquiditeitstekort gering is. We houden daarvoor een liquiditeitsbuffer aan die ten minste groot
genoeg is om aan de uit de derivatenportefeuille voortvloeiende liquiditeitsverplichtingen ten
gevolge van een daling van de vaste rente in de markt met 2%-punt te kunnen voldoen. We
houden daarbij rekening met te voorziene claims op de liquiditeitsbuffer vanwege andere
bedrijfsrisico's. Indien en zolang de genoemde liquiditeitsbuffer te klein is om aan de uit de
derivatenportefeuille voortvloeiende liquiditeitsverplichtingen ten gevolge van een daling van de
vaste rente in de markt met 1%-punt te kunnen voldoen, mogen geen payer swaps worden
aangetrokken.
In de genoemde treasurycommissie en het interne treasuryoverleg wordt minimaal op
maandbasis de ontwikkeling van de marktwaarde gerapporteerd en gemonitord.

Vooruitblik financiën 2018 en verder
Onze financiële positie is toereikend om onze ambities, zoals verwoord in onze koers en ons
meerjarenplan 2018-2022, mogelijk te maken. Op basis van onze huidige financiële situatie en
de prognose voor de komende vijf jaar voorzien wij geen complicaties in de financiering van
onze voorgenomen activiteiten.
Naast het verhuren van woningen bestaat onze inkomstenbron ook uit de verkoop van vastgoed
en projecten. Gezien de huidige marktontwikkelingen binnen de regio's waar wij voornamelijk
actief zijn, zullen verkoopopbrengsten niet snel onder druk komen. Het merendeel van onze
vastgoedportefeuille is gevestigd in de regio Amsterdam. De marktwaarde van woningen in
Amsterdam is de afgelopen twee jaar explosief gestegen. Er zijn geen signalen dat de markt
onder druk komt te staan.
Op basis van ons meerjarenplan 2018-2022 voldoet Rochdale aan de criteria van de Aw en het
WSW, zowel op totaalniveau als voor de afzonderlijke (administratieve) takken.
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Tabel: DAEB en niet-DAEB gesaldeerd

Voor de administratief gescheiden DAEB en niet-DAEB zien de financiële kengetallen er als
volgt uit:
Tabel: DAEB tak

Tabel: niet-DAEB tak

De Debt Service Coverage Ratio (DSCR) in de niet-DAEB-tak scoort onder de norm, doordat de
DSCR-norm is gebaseerd op de fictie dat de rente en aflossing van de interne lening door de
operationele geldstroom gedekt moet worden. Wij wenden echter ook een groot deel van de
verkoopopbrengsten in de niet-DAEB-tak aan voor de aflossing. We investeren nagenoeg niet
in de niet-DAEB-tak en het is onwenselijk om het overschot aan (des)investeringskasstromen
op te potten in de niet-DAEB-tak. Het niet voldoen aan deze norm is dan ook eerder gewenst
dan een probleem.

Risico's en beheersmaatregelen
De belangrijkste risico’s met betrekking tot de financiële continuïteit zijn:
• lastenverzwaring als gevolg van niet te voorziene wijzigingen in wet- en regelgeving door
landelijke politieke verschuivingen, waardoor wij onze doelen niet kunnen halen;
• (nog) lagere inflatie met tegenvallende exploitatieopbrengsten als gevolg;
• stijging van de rente met hogere financieringskosten als gevolg;
• veranderende vraag met lagere verkoopopbrengsten als gevolg;
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• onvoorzien verloop van het bouwproces met tegenvallende kosten en opbrengsten van

investeringen als gevolg.
Deze risico’s gelden voor Rochdale als geheel, maar ook voor de afzonderlijke DAEB- en nietDAEB-tak.
Belangrijke risico’s met betrekking tot bedrijfsvoering en compliance zijn:
• Door de complexiteit van de regelgeving het niet volledig voldoen aan de herziene Woningwet
en aanverwante wet- en regelgeving.
Tegenvallende exploitatieopbrengsten
• Verdere lastenverzwaring van niet beïnvloedbare kosten zoals belastingen en heffingen door
niet te voorziene wijzigingen in wet- en regelgeving.
Het effect kan groot zijn, bijvoorbeeld door een mogelijke verhoging van de Verhuurderheffing.
Actueel is de kans op een hogere vennootschapbelasting, vanwege de plannen in het
regeerakkoord om de renteaftrek te beperken. Het effect hiervan is, door de hoge verrekenbare
verliezen, pas in de jaren na de huidige begrotingsperiode te voelen. Als reactie hierop kunnen
wij sturen op het verhogen van de verkoopaantallen en de verkoopopbrengsten en het verlagen
van de onrendabele investeringen (met name renovaties en duurzaamheidsverbeteringen). Al
hebben wij de ambitie om onze sociale woningvoorraad instand te houden. Aanvullend kunnen
we de exploitatieopbrengst verbeteren door maximale huurverhoging en verlaging van
beïnvloedbare kosten.
• Lagere inflatie

Effect: negatief op de netto exploitatiekasstroom. De ingerekende verwachte inflatie loopt in de
komende begrotingsjaren op van 1,4% in 2018 naar 1,8% in 2022. Het risico bestaat dat de
huidige lage inflatie langer aanhoudt dan verwacht. Een bijkomend risico is als tegelijkertijd de
bouw- en onderhoudskosten hoger uitvallen ten opzichte van de inflatie (consumentenprijsindex
- CPI) dan de standaard +0,5% waarvan de begroting uitgaat. Indien nodig kan het
investeringsprogramma en/of het onderhoudsprogramma bij tegenvallende
exploitatieopbrengsten op de middellange termijn bijgesteld worden.
Hogere financieringslasten
• Geborgde financiering
Voor het inperken van het risico op hogere financieringslasten hanteren wij een maximum voor
de jaarlijkse renteherziening. Dit maximum bedraagt 15%. Dit houdt in dat jaarlijks niet meer
dan 15% van de leningportefeuille voor renteherziening in aanmerking mag komen.
De gemiddelde rente ligt voor een geborgde tienjaarslening momenteel tussen de 1 en 1,5%.
Het gemiddelde renteniveau van de huidige portefeuille is ongeveer 3,8%. De huidige lage
rentestand geeft dus een kans op een verdere verlaging van de gemiddelde rentelast van onze
portefeuille. Indien de rente toch sterk gaat stijgen de komende jaren, heeft dat naar
verwachting ook effect op de inflatie. Dit heeft tot gevolg dat de huren overeenkomstig kunnen
stijgen. De hogere huuropbrengsten compenseren dan de effecten van een toename aan
financieringslasten (deels).
• Ongeborgde financiering

Wij maken momenteel geen gebruik van ongeborgde financiering. Op basis van het
scheidingsvoorstel en de actuele prognose zal ook geen behoefte ontstaan aan ongeborgde
financiering voor de niet-DAEB-tak.
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Lagere verkoopopbrengsten
• De opbrengst kan tegenvallen door lagere aantallen en of lagere gemiddelde
verkoopopbrengsten per woning.
De begrote aantallen verkoop zijn lager dan in de huidige markt kan worden afgezet. Dit is in
overeenstemming met de doelstelling om de sociale voorraad zo veel mogelijk in stand te
houden. Indien nodig kunnen we de verkoop intensiveren ten opzichte van de begroting.
Tegenvallende kosten en opbrengsten van investeringen
• Bouwkosten kunnen sneller oplopen dan voorzien.
In 2017 hebben we dit al ervaren en ook in het komende jaar is de kans groot dat bouwkosten
oplopen, vanwege een oververhitte markt in de aanneming van bouwprojecten. Binnen het
proces van voorbereiding, beoordeling en besluitvorming van investeringsvoorstellen kunnen
we investeringsmaatregelen bijstellen om de gewenste en begrote kosten-baten verhouding te
bereiken. Daarnaast kunnen we onrendabele investeringen in bestaand bezit uitstellen of zelfs
stopzetten. Indien nodig kan Rochdale ook het aantal nieuw te bouwen woningen verlagen.
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9. Verslag van de raad van commissarissen
Besturen en toezicht houden
De raad van commissarissen houdt toezicht op het functioneren van het bestuur van Rochdale
en op de algemene gang van zaken binnen Rochdale. Daarnaast treedt de raad op als adviseur
en klankbord van het bestuur. Om deze rol goed te kunnen uitvoeren, leunen de leden van de
raad niet alleen op kennis en ervaring vanuit hun dagelijkse werkzaamheden, maar nemen zij
ook deel aan permanente educatie, excursies, netwerken van commissarissen en
bijeenkomsten van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW). Zo blijven
zij op de hoogte van relevante ontwikkelingen binnen en buiten de sector.
De raad is verantwoordelijk voor de benoeming van de bestuurders, kan deze zo nodig
schorsen of ontslaan, stelt de arbeidsvoorwaarden van de bestuurders vast en beoordeelt het
individuele en collectieve functioneren van de bestuurders. Voorts benoemt de raad de externe
accountant, is opdrachtgever van de controle van de jaarstukken door de accountant en keurt
de opdrachtverlening voor de visitatie goed.
Het handelen van de raad van commissarissen is gebaseerd op de bevoegdheden zoals deze
in de statuten zijn vastgelegd. De werkwijze van de raad is uitgewerkt in het reglement raad van
commissarissen. Hierin is onder andere ook vastgelegd dat de raad twee commissies heeft:
een auditcommissie en een selectie- en remuneratiecommissie. Deze commissies hebben een
voorbereidende en adviserende functie voor de raad, maar besluitvorming blijft een
verantwoordelijkheid van de raad als geheel.
De raad van commissarissen handelt vanuit een houding van betrokkenheid, waarbij hij zich in
de informatievoorziening breder oriënteert dan alleen op het bestuur. De raad bewaakt de
volkshuisvestelijke, de maatschappelijke en de financiële continuïteit van Rochdale. Het
toezicht beperkt zich niet tot de uitvoering van het vastgestelde beleid, maar richt zich ook op
de vraag of dit beleid voldoende antwoord biedt op de maatschappelijke vraagstukken die voor
Rochdale relevant zijn.
De raad van commissarissen is zich goed bewust van de eigen verantwoordelijkheid om van
het bestuur en de accountant extra informatie te vragen om zijn taak goed te kunnen uitvoeren.
De voorzitter stimuleert de onderlinge dialoog binnen de raad van commissarissen, bevordert
de onderlinge discussie en het formuleren van een gezamenlijk standpunt. De voorzitter bepaalt
de agenda, stuurt en initieert.
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Toezicht en toetsing
Bij het uitoefenen van het toezicht hanteert de raad als toezichtkader de volgende middelen:
Extern
de Woningwet zoals van toepassing vanaf 1 juli 2015
het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015

Intern
de statuten
het reglement raad van commissarissen

de Governancecode woningcorporaties 2015
de Wet Normering Topinkomens

het reglement raad van bestuur
het reglement auditcommissie
het reglement selectie- en remuneratiecommissie
het reglement financieel beleid en beheer
het reglement verbindingen
het investeringsstatuut
het treasurystatuut

In 2016 zijn de statuten gewijzigd. De statuten zijn in overeenstemming gebracht met de
bepalingen van de Herzieningswet en de Governancecode. Op 1 juli 2017 is de Veegwet in
werking getreden. Dit vraagt opnieuw om een aanpassing van de statuten. Voordat tot
aanpassing wordt overgegaan wachten we eerst de resultaten van de evaluatie van de
Veegwet af.
Het reglement financieel beleid en beheer is wel in 2017 in overeenstemming met de Veegwet
gebracht. De wijzigingen in het reglement hebben voornamelijk betrekking op de reikwijdte van
het reglement en het verstrekken van collegiale leningen. De Autoriteit woningcorporaties (Aw)
heeft het aangepaste reglement goedgekeurd.
De wijzigingen in het reglement financieel beleid en beheer werken ook door in het
treasurystatuut. Het treasurystatuut is hierop aangepast. De raad heeft het aangepaste
treasurystatuut goedgekeurd.
In 2017 heeft een externe partij in opdracht van het bestuur een Woningwet compliance scan
uitgevoerd. Uit de scan blijkt dat Rochdale vrijwel compleet compliant is. We kregen wel de
aanbeveling om de gevallen waarin een meldingsplicht aan de minister aan de orde is, expliciet
in de reglementen van raad van commissarissen en raad van bestuur op te nemen. De
reglementen zijn vervolgens met bepalingen over het melden aangevuld.
We maakten in 2017 een begin met de herijking van het investeringsstatuut. Dit is nodig omdat
het huidige statuut niet meer in lijn is met het actuele ontwikkelproces en de financiële
toetsingscriteria om herziening vragen. Ook is aanscherping van het onderscheid tussen DAEBen niet-DAEB-investeringen nodig is en het statuut moet in overeenstemming worden gebracht
met de Herzieningswet. De uitgangspunten voor het vernieuwde statuut zijn met de
auditcommissie besproken. In 2018 wordt het herijkte statuut op basis van de overeengekomen
uitgangspunten ter vaststelling aan de raad voorgelegd. De statuten en de reglementen staan
op de website.
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Als toetsingskader gebruikt de raad:
Besturing
het strategiedocument (koersdocument)
het strategisch voorraadbeleid

Beheersing
de financiële kaders
het jaarplan en de meerjarenbegroting

het jaarplan en de meerjarenbegroting
de prestatieafspraken met de gemeenten

het treasuryjaarplan
het risicobeheersingssysteem
de code Gedrag en Integriteit
de regeling melding mogelijke misstanden
de managementletter en
het accountantsrapport van PwC
auditplan en auditverslagen
de toezichtbrief van de minister voor Wonen en Rijksdienst
de beoordeling van het risicoprofiel door het WSW

In 2017 heeft de raad het toetsingskader geëvalueerd. De raad is van mening dat het kader
passend is tegen het licht van de opgave van de organisatie.

Strategie
In 2016 heeft het bestuur het strategisch plan, het zogenoemde koersdocument, herijkt, waarbij
de belanghebbenden een belangrijke rol hebben gespeeld. Onder de nieuwe koers richt
Rochdale zich vooral op beschikbaarheid van voldoende sociale huurwoningen, betaalbaarheid
van deze woningen, een goede kwaliteit ervan, gemengde wijken en goede dienstverlening aan
de bewoners. Hiermee heeft Rochdale antwoord gegeven op een al wat langer levende wens
van de belanghebbenden om kleur te bekennen. De nieuwe koers is goed ontvangen en wordt
gewaardeerd, vooral ook omdat het plan goed invulling geeft aan de kerntaak van corporaties.
Het bestuur besteedde veel aandacht aan het informeren van de medewerkers over de doelen
en de uitvoering ervan, met de bedoeling de betrokkenheid van de medewerkers te stimuleren
en zoveel mogelijk tot een consistente en consequente uitvoering van de koers te komen. In
2017 heeft de raad beleids- en projectvoorstellen telkens getoetst aan de nieuwe speerpunten.
Vooral bij de projectvoorstellen heef het bestuur ook dilemma’s met de raad gedeeld.
Vraagstukken over bijvoorbeeld het programma van projecten, de huurstelling van woningen of
de uitvoering van duurzaamheidsmaatregelen hebben effect op de diverse uitgangspunten van
de strategie en keuzen zijn daardoor niet altijd eenvoudig te maken.
De omgeving waarin corporaties opereren is dynamisch. Ontwikkelingen in demografie,
technologie, automatisering, economie, maatschappij en politiek vragen om anticiperen. In een
afzonderlijke bijeenkomst van de raad, het bestuur en de managers onder leiding van professor
Annemieke Roobeek zijn de trends en ontwikkelingen in de samenleving die corporaties raken
besproken. We zijn ook ingegaan op de vraag hoe Rochdale hierop kan inspelen, zodat zij haar
strategie zo goed mogelijk kan uitvoeren. Het bestuur had al eerder vastgesteld dat daadkracht
en wendbaarheid van de organisatie daarvoor cruciaal zijn. Het bestuur heeft besloten tot een
beperkte aanpassing van de organisatiestructuur om deze uitgangspunten te bevorderen.
In 2016 heeft de raad ingestemd met de keuze voor een administratieve scheiding van de
DAEB- en de niet-DAEB-tak. De scheiding werd zo gemaakt dat de invulling van het sociale
profiel maximaal geborgd is en daarnaast flexibel op wijzigende volkshuisvestelijke en financiële
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omstandigheden kan worden gereageerd. Dit gebeurde door de overheveling van sociale
huurwoningen naar de niet-DAEB-tak.
Het scheidingsvoorstel is eind 2016 aan de Aw voorgelegd. In mei 2017 maakte de Aw haar
voorlopig oordeel bekend. Naar aanleiding van dit oordeel ontstond discussie over de vraag of
de sociale huurwoningen in de niet-DAEB-tak meetellen bij het bepalen van de minimale sociale
huurvoorraad, zoals vastgelegd in de prestatieafspraken met de gemeenten. Het bestuur heeft
hierop intensief met de Aw overlegd. Aanvankelijk aanvaardde de Aw de toezegging van het
bestuur om sociale huurwoningen uit de niet-DAEB-tak bij mutatie over te hevelen naar de
DAEB-tak als oplossing. Voor de gemeente Amsterdam vormde deze discussie echter
aanleiding haar aanvankelijk positieve zienswijze, dat van een voorbehoud was voorzien, te
wijzigen in een negatief oordeel. Daarop droeg de Aw het bestuur op om opnieuw met de
gemeente te overleggen over een oplossing. Uiteindelijk heeft het bestuur het aantal naar de
niet-DAEB-tak over te hevelen sociale huurwoningen in omvang teruggebracht, mede ook om
bij te dragen aan het doorbreken van de patstelling die tussen de Amsterdamse corporaties en
de gemeente over de scheiding was ontstaan. Dat leidde ertoe dat ook de gemeente
Amsterdam een onvoorwaardelijk positieve zienswijze heeft afgegeven. Hierna stemde de Aw
in met het scheidingsvoorstel. De raad is van mening dat ondanks een geringer aantal over te
hevelen woningen naar de niet-DAEB-tak, er voldoende flexibiliteit blijft.

Financiële en operationele prestaties
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 2017 vier keer vergaderd. Het lid van de RvB met de portefeuille
financiën en bedrijfsvoering, de manager Planning & Control en de manager Interne Beheersing
zijn standaard bij de bijeenkomsten aanwezig. In de bijeenkomsten waarin het controleplan, de
jaarrekening, de managementletter en het accountantsverslag werden besproken was de
accountant aanwezig. De auditcommissie heeft ook een besloten overleg met de accountant
gevoerd, alsmede met de managers die belast zijn met de beheersing van de financiële risico’s.
Belangrijkste onderwerpen van bespreking in 2017 waren:
- de interne beheersing (auditplan en voortgangsrapportages audits)
- de implementatie van het nieuwe ERP-systeem
- de jaarstukken 2016 en het accountantsverslag 2016
- het conceptreglement financieel beleid en beheer en het hierop aangepaste treasurystatuut
- managementinformatie (kwartaal- en verbindingenrapportages)
- de managementletter 2017
- het controleplan van de accountant
- evaluatie van het functioneren van de accountant
- het investeringsstatuut
- het treasuryjaarplan 2018
- de begroting 2018 / meerjarenbegroting 2018-2022
- verbetering van de datakwaliteit
De auditcommissie heeft om aanscherping van de risicoparagraaf van de meerjarenbegroting
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verzocht. De commissie waardeerde de operationele audits, maar heeft ook aandacht gevraagd
voor toekomstige aansluiting bij de vernieuwingen op het gebied van internal control.
Bij de evaluatie van het functioneren van de accountant is door de commissie vastgesteld dat
de kwaliteit van de werkzaamheden en producten van de accountant van goed niveau zijn, dat
de fee zich binnen aanvaardbare marges bevindt en dat de organisatie de samenwerking met
de accountant waardeert. Het contract met de accountant is verlengd. De verslagen van de
bijeenkomsten van de auditcommissie worden ter kennisneming aan de raad gepresenteerd.
Bij de bespreking van de jaarrekening en het accountantsverslag in de raad was de accountant
aanwezig voor een toelichting. Raad en accountant stelden vast dat het wenselijk is dat het
ministerie wet- en regelgeving tijdig vaststelt, zodat niet in een laat stadium nog aanpassingen
aan de jaarrekening moeten worden verwerkt. Bovendien zou het behulpzaam zou zijn als
regelgeving voor de duur van een jaar niet wijzigt, voor enige rust op dit front. De koepels van
corporaties en accountants brachten dit in bij het ministerie. Het resultaat was dat in 2017
nagenoeg geen wijzigingen zijn doorgevoerd in regelgeving die leidden tot aanpassingen in
accountantsprotocollen. Deze zijn dan ook voor 2017 nagenoeg ongewijzigd gebleven ten
opzichte van 2016.
Bij de bespreking van de managementletter is vastgesteld dat het regeerakkoord tot extra
risico’s kan leiden wat betreft duurzaamheidsmaatregelen en hogere lasten aan
vennootschapsbelasting. Ook is aandacht besteed aan het opvangen van personele
wisselingen op belangrijke posities op de afdeling Planning & Control, aan de inbedding van de
managementinformatie naar aanleiding van de ingebruikname van het nieuwe ERP-systeem en
aan risicobeheersing en interne beheersing.

Volkshuisvestelijke en maatschappelijke prestaties
Het bestuur heeft de voorgenomen prestatieafspraken met de gemeenten uitgewerkt in
afzonderlijke notities per gemeente. Daarin zijn de afspraken aan de hand van de thema’s van
het koersdocument uitgewerkt:
* voldoende sociale huurwoningen
* betaalbare woningen
* kwaliteit en duurzaamheid van de woningen
* gemengde leefbare wijken
* wonen en zorg
Per onderdeel zijn de voorgenomen activiteiten benoemd en er is telkens een relatie gelegd met
het jaarplan van Rochdale en de meerjarenbegroting. Deze biedingen aan de gemeenten zijn
door de raad goedgekeurd om een consistente besluitvorming in samenhang met eventuele
latere investeringsbeslissingen te waarborgen. In december is de raad uitgebreid geïnformeerd
over de stand van zaken wat betreft de uitvoering van de afspraken per gemeente.

Werkgeversrol
Topstructuur
De raad van bestuur bestaat uit drie leden. Twee leden zijn benoemd vóór de inwerkingtreding
van de Herzieningswet. Een lid is per 1 juli 2015 benoemd. Overeenkomstig de regelgeving is
dit lid voor een termijn van vier jaar benoemd. In de samenstelling van het bestuur waren in
2017 geen wijzigingen. In de portefeuilleverdeling is in 2017 een wijziging doorgevoerd. Met het
oog op een evenwichtiger verdeling is de aansturing van het Klant Contact Centrum van de
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portefeuillehouder Wonen overgegaan op de portefeuillehouder Vastgoed.
Beoordeling
De raad heeft uit zijn midden een selectie- en remuneratiecommissie benoemd. Deze
commissie treft de voorbereidingen en adviseert de raad over de beloning van bestuur en raad.
Dit geldt ook voor gerelateerde onderwerpen die door de raad bij de commissie zijn belegd. De
commissie rapporteert aan de raad en heeft geen zelfstandige of gedelegeerde bevoegdheden.
In verband met het terugtreden van mevrouw Örgü heeft de raad mevrouw Nordmann met
ingang van 1 januari 2018 benoemd tot voorzitter van de selectie- en remuneratiecommissie.
De commissie is in 2017 twee keer bijeen geweest. Belangrijkste onderwerpen van bespreking:
- de realisatie van de door de RvB geformuleerde doelstellingen 2016
- bespreken van het functioneren van de bestuurders en beoordeling van de bestuurders
- beoordeling van de realisering van de individuele en collectieve doelstellingen door de
bestuurders
Van het functioneren van de bestuurders en de hieruit voortvloeiende beoordeling is door de
commissie een verslag opgesteld dat aan de raad is gepresenteerd.
Evenals in voorgaande jaren zijn door het bestuur doelstellingen benoemd en door de raad
vastgesteld. De uitvoering hiervan is gedurende het jaar gevolgd. Bij de beoordeling van het
functioneren van de bestuurders betrekt de selectie- en remuneratiecommissie ook het oordeel
van in- en externe referenten, evenals de kwalitatieve aspecten van het functioneren van de
bestuurders en hun persoonlijke ontwikkeling. De raad is tevreden over de bereikte resultaten
waarbij op specifieke punten is gesproken over de mogelijkheden om zaken als ziekteverzuim
en projectrealisatie te verbeteren. Dit met de kanttekening dat hierbij de mogelijkheden om dit te
beïnvloeden niet altijd eenvoudig zijn. Tot en met 2017 zijn doelstellingen met een voornamelijk
operationeel karakter vastgesteld. Met het bestuur is afgesproken om met ingang van 2018 de
doelstellingen strategischer te onderbouwen. Hierbij vormt het actuele koersplan een
belangrijke leidraad bij thema’s als beschikbaarheid, kwaliteit, leefbaarheid en duurzaamheid.
Daarnaast zal Rochdale in toenemende mate een antwoord moeten vinden op vragen rond
digitale transformatie en gewenste bedrijfscultuur.
Beloningskader
De raad van commissarissen stelt de arbeidsvoorwaarden van de leden van het bestuur vast.
Uitgangspunt bij de beloning van de bestuurders is het naleven van en voldoen aan de Wet
Normering Topinkomens (WNT). De beloning van de bestuurders voldoen aan en blijven binnen
de bepalingen van de WNT-regelgeving. De door de raad voor de bestuurders vastgestelde
beloning kent geen variabele bestanddelen. Naast het vaste salaris voorziet de bezoldiging van
de bestuurders in de pensioenlasten, een bedrijfsauto en een geringe kostenvergoeding. Een
specificatie van de beloning van de leden van het bestuur is opgenomen onder de paragraaf
Rapportage Wet Normering bezoldiging Topinkomens 2017, als onderdeel van de jaarrekening.
Cultuur en integriteit
Het bestuur streeft naar een organisatie met een open cultuur, waarin medewerkers zich vrij
voelen en gesteund weten om de verantwoordelijkheden te nemen die bij hun functie passen,
zodat zij optimaal kunnen bijdragen aan het realiseren van de strategie. De betrokkenheid van
medewerkers wordt gestimuleerd door hen op verschillende manieren regelmatig te informeren
over de prestaties van Rochdale. De open opstelling en benaderbaarheid van de bestuurders
wordt door externen vaak als pluspunt genoemd. De raad waardeert de voorbeeldwerking die
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hiervan uitgaat. Managers houden met regelmaat presentaties in de vergaderingen van de
raad. De raad ervaart daarbij een open houding van de managers.
Rochdale kent een beleidskader integriteit. Doelstelling van het integriteitsbeleid is het in
standhouden van integer gedrag en handelwijzen van iedere medewerker en het integer
functioneren van de organisatie. Als uitwerking van het beleidskader stellen we jaarlijks een
activiteitenplan op en leggen dat ter goedkeuring voor aan de raad. Dit plan heeft tot doel om de
beleidscyclus te onderhouden, actueel instrumentarium en verantwoordingsinformatie
beschikbaar te houden en een vangnet te onderhouden voor als zaken onverhoopt toch fout
gaan. Via de kwartaalrapportage wordt de raad geïnformeerd over zaken in relatie tot integriteit.

Samenstelling en functioneren
Profielschets
In 2016 heeft de raad de profielschets voor de raad herzien. De nieuwe schets is gebaseerd op
de Herzieningswet, de Governancecode en het kader dat door de overheid bij de beoordeling
van de afzonderlijke commissarissen en de samenstelling van de raad als geheel hanteert. De
profielschets staat op de website.
In verband met het terugtreden van de commissarissen Örgü en Sanson aan het eind van 2017
werd in maart 2017 een begin gemaakt met de procedure voor hun opvolging. De raad heeft
eerst via de geschiktheidsmatrix een overzicht opgesteld van in de raad aanwezige expertise,
competenties, kwaliteiten en ervaring. Vervolgens zijn aan de hand hiervan en met
inachtneming van de profielschets de profielen bepaald voor de vacatures. We hebben de
profielen ‘volkshuisvesting’ en ‘digitalisering en transformatie’ vastgesteld. Het profiel
digitalisering en transformatie wordt (nog) niet veel gezien in de sector. Wie zich verdiept in de
ontwikkelingen op dit gebied en de uitdagingen waar dit voor de corporaties toe leidt, zal
erkennen dat een goede invulling van dit profiel in de komende periode voor de raad
meerwaarde heeft. Omdat mevrouw Örgü de huurderszetel bekleedde, heeft de raad
samenwerking met het bestuur van de bewonersraad gezocht voor de vervulling van de
vacatures.
De raad heeft in samenspraak met de bewonersraad een wervingsbureau in de arm genomen
voor de procedure van werving en selectie van kandidaten. In de zomer zijn de vacatures in
enkele dagbladen geadverteerd en op de website geplaatst. Hierop hebben veel
geïnteresseerden gereageerd. De selectiecommissie (twee bestuurders van de bewonersraad
en van de raad mevrouw De Vries en de heer Kleijwegt) heeft voor beide profielen met
meerdere kandidaten gesproken waarbij ook nadrukkelijk de drijfveren en ambities van de
kandidaten aan de orde zijn gekomen. De commissie was unaniem in haar keuze voor
mevrouw Laline (profiel digitalisering en transformatie) en de heer Van Bortel (profiel
volkshuisvesting). De minister heeft een positieve zienswijze op de benoeming afgegeven,
waarna zij op 2 maart 2018 respectievelijk 7 februari 2018 voor een termijn van vier jaar zijn
benoemd. De heer Van Bortel is op voordracht van de bewonersraad benoemd.
De raad is van mening dat zijn samenstelling zowel in termen van deskundigheid en ervaring
als qua diversiteit goed op orde is. De introductie van de nieuwe commissarissen is vloeiend
verlopen.
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Aan het eind van 2018 treden de commissarissen mevrouw De Vries en de heer Kleijwegt terug
uit de raad in verband met het verstrijken van de tweede zittingstermijn. De raad zal de
procedure van werven en selecteren in 2018 tijdig ter hand nemen.
De samenstelling was per 31 december 2017 als volgt:
Naam

geboorte
jaar

functie in
RvC

benoemd op
voordracht of

jaar eerste

benoemd tot

benoeming

en met

profiel

advies van
dhr. J. Kleijwegt

1970

Voorzitter

2009

20181)

financiën en control

mw. mr. E.N.

1968

Lid

2017

20212)

juridisch/governance

mw. drs. F. Örgü

1968

Lid

2009

20171)

communicatie/media

mw. ir. A.Y. Sanson

1952

Lid

2010

20171)

volkshuisvesting

2010

20181)

vastgoedontwikkeling en

2017

20212)

Nordmann

mw. drs. A.M.E. de

1964

Huurdersorganisatie

Lid

Vries MRE
dhr. drs. M.A.

–beheer
1964

Lid

Huurdersorganisatie

financiën en control

Zonneveld RA
1) na deze termijn niet herbenoembaar
2)

na deze termijn herbenoembaar

Samenstelling commissies per 31 december 2017
Auditcommissie

dhr. J. Kleijwegt
dhr. M.A. Zonneveld
dhr. J. Kleijwegt

voorzitter

Selectie- en
remuneratiecommissie

mw. F. Örgü

voorzitter
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Hoofd- en nevenfuncties leden van de raad van commissarissen
naam

dhr. J. Kleijwegt

Hoofdfunctie(s)

Nevenfunctie(s)

- partner BDO Advisory

- reserve officier Koninklijke Landmacht (1CMI

Publieke sector

Commando)

- lid branchegroep
woningcorporaties

mw. mr. E.N. Nordmann

- advocaat

- bestuurslid Netherlands India Chamber of
Commerce and Trade (NICCT)
- bestuurslid Stichting Collectieve Maror-gelden
Nederland
- bestuurslid Stichting “Geef om Cultuur”
- lid Advisory Committee Van Gogh Museum

mw. drs. F. Örgü

- freelance televisiejournalist
- mediatrainer
- communicatiemanager

mw. ir. A.Y. Sanson

directeur Stedelijke Kwaliteit
en Binnenstad
Stadsontwikkeling Gemeente
Rotterdam1)

- voorzitter Gemeenschapsraad Stichting JMW
- voorzitter Rotterdam Media Commission /
Creative Commission
- lid Raad van Toezicht Aafje
- lid Raad van Toezicht Kenter Jeugdhulp
- voorzitter VVD Vlaardingen
- secretaris bestuur Stichting Rotterdam
Maaskant1)
- voorzitter RvC Dudok Wonen Hilversum
- lid RvC Valstar Simonis1)
- lid RvC Lantaren Venster2)

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

directeur Real Estate and
Construction and Franchise
Albert Heijn, Etos en
Gall&Gall

dhr. drs. M.A. Zonneveld RA

financieel directeur ROC

lid raad van commissarissen Pré Wonen

Amsterdam en Flevoland
1)Tot 1 mei 2017
2) Vanaf 1 september 2017

Integriteit en onafhankelijkheid
Alle leden van de raad zijn onafhankelijk van Rochdale en handelen zonder last of
ruggenspraak, ook naar andere partijen. Er bestaan geen overlappingen met andere
bestuursfuncties. Geen van de commissarissen is of was in het verleden in dienst van Rochdale
of haar rechtsvoorgangers, onderhoudt een directe of indirecte band met toeleveranciers of
afnemers van Rochdale. Geen van de commissarissen verleent andere diensten dan die welke
voortvloeien uit het lidmaatschap van de raad of onderhoudt banden met Rochdale hetzij direct,
hetzij indirect, buiten het commissariaat. In het verslagjaar hebben geen transacties
plaatsgevonden waarbij sprake was of zou kunnen zijn van mogelijke tegenstrijdige belangen.
Rochdale verstrekt geen leningen of garanties aan de leden van de raad. Voor de leden van de
raad gelden de onverenigbaarheden zoals bepaald in artikel 14 van de statuten.
Informatievoorziening
De raad steunt in zijn toezicht op de verslagen en rapporten van de planning- en controlcyclus.
Dit betreft met name het jaarverslag en de jaarrekening, het jaarplan, de meerjarenbegroting,
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kwartaalrapportages en rapportages over ontwikkelingen in relatie tot de verbindingen.
De informatiebehoefte van de raad komt regelmatig terug, zowel in de plenaire vergaderingen
als in de auditcommissie. De raad is van mening dat de kwaliteit van de interne
informatievoorziening goed is.
Naast de interne informatievoorziening betrekt de raad ook externe onderzoeken in zijn
toezicht. Bijvoorbeeld de Aedes-benchmark en het medewerkersonderzoek, externe metingen,
zoals van het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH) en de visitatie, oordelen
van derden (het rapport van de accountant en de managementletter en de beoordeling door
externe toezichthouders) en de signalen uit overleg met anderen dan de bestuurders (onder
meer de bewonersraad en ondernemersraad).
Managers van Rochdale worden uitgenodigd in de vergaderingen van de raad om presentaties
te verzorgen. In 2017 gaven de managers van de afdelingen Vastgoed, HR en Planning &
Control presentaties over respectievelijk inkoop en de hieraan verbonden integriteitsaspecten,
de ontwikkeling van de organisatie en gezondheidsbeleid, de meerjarenbegroting en de
resultaten van de Aedes benchmark.
In de reguliere vergaderingen van de raad licht de RvB de genomen besluiten en voornemens
toe en wordt aandacht besteed aan de resultaten geboekt op de diverse prestatievelden, de
ontwikkeling van de organisatie en actualiteiten. Dit gebeurt met name aan de hand van
kwartaalrapportages. Deze rapportages voorzien in systematische informatie over de
organisatie, verhuur en beheer, financiën, verkopen, projecten, onderhoud, treasury,
verbindingen, dienstverlening, integriteit en bewonersparticipatie. De RvC wordt elk kwartaal via
de kwartaalrapportage geïnformeerd over de risico’s en beheersmaatregelen, waarbij
onderscheid wordt gemaakt tussen de financiële en de niet financiële risico’s. Over de
resultaten in relatie tot interne beheersing wordt afzonderlijk gerapporteerd.
De voorzitter van de raad overlegt met de voorzitter van het bestuur onder meer over de
agenda van de vergaderingen van de raad. De raad maakt in aanvulling op de door het bestuur
geleverde informatie ook zelf zijn specifieke informatiebehoefte bekend.
Projectbesluiten die aan de raad worden voorgelegd worden standaard voorzien van de
zienswijze van de controller. De raad wordt geïnformeerd over bijeenkomsten, seminars,
conferenties en dergelijke waar de commissarissen hun kennis kunnen verbreden of verdiepen
en hun netwerken kunnen onderhouden en aanvullen.
Introductie
Voor de in februari tot de raad toegetreden commissarissen, mevrouw Nordmann en de heer
Zonneveld is in overleg met hen een introductieprogramma vastgesteld. Belangrijk onderdeel
van dit programma vormde een uitvoerige toelichting van de bestuurders (collectief en
individueel) op de organisatie en de strategie en van de inhoud van de afzonderlijke
portefeuilles. De heer Zonneveld is aan het begin van het jaar door de raad benoemd tot
voorzitter van de auditcommissie. In december is mevrouw Nordmann mevrouw Örgü
opgevolgd als voorzitter van de selectie- en remuneratiecommissie.
Excursie
De raad heeft in 2017 bezoeken afgelegd aan de wijk Jeruzalem, waar een fors
renovatieprogramma in uitvoering is, aan het opgeleverde renovatieproject aan de
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Amstelveenseweg en aan een complex aan de Postjesweg waar een ingrijpende renovatie in
voorbereiding is.
Lidmaatschappen
De commissarissen van Rochdale zijn lid van de Vereniging Toezichthouders
Woningcorporaties.
Zelfevaluatie en educatie
De raad heeft zijn functioneren in een afzonderlijke bijeenkomst besproken. Voorafgaand
hieraan heeft de raad het bestuur om input voor de evaluatie gevraagd. Naar aanleiding van de
evaluatie heeft de raad zich voorgenomen naast de vergaderingen, die vooral een zakelijk en
formeel karakter moeten behouden, ruimte te scheppen voor meer informele momenten.
Daarnaast zullen komende themabijeenkomsten zich beperken tot essentiële thema’s: digitale
transformatie, ontwikkeling van de cultuur van de organisatie en verduurzaming. Verder wil de
raad na de komende gemeenteraadsverkiezingen opnieuw de wethouders Wonen spreken van
de vijf gemeenten waarin Rochdale actief is.
De leden van de raad van commissarissen zorgen ervoor dat zij de kennis en vaardigheden die
nodig zijn om op goed niveau inhoud te geven aan hun taak behouden en verder ontwikkelen.
Hiervoor is een budget beschikbaar.
Figuur: PE punten per commissaris
Commissaris
J. Kleijwegt
mw. E.N.

Nordmann1)

2017

2016

80

10

9

mw. F. Örgü

6

12

mw. A.Y. Sanson

6

16

30

14,5

mw. A.M.E. de Vries
Zonneveld1)

M.A.
1) Benoemd per 1 februari 2017

16

Bezoldiging
In 2016 is door de raad vastgesteld dat veruit de meeste toezichthoudende colleges in de
sector voor de bepaling van hun vergoeding het maximum van de VTW-beroepsregel
aanhouden. De raad heeft hierop overwogen dat het gelet op zijn taakopvatting, inzet en
tijdsbesteding passend is om hierbij aan te sluiten. Ook voor 2017 is de bezoldiging door de
raad vastgesteld op het maximum van de VTW-beroepsregel, welke lager is dan de WNT norm.
In de vergoeding maakt de raad geen onderscheid tussen commissarissen die wel of niet
deelnemen in kerncommissies of de huurderszetel bekleden.
Een specificatie van de beloning van de leden van de raad is opgenomen onder de paragraaf
Rapportage Wet Normering bezoldiging Topinkomens 2017 als onderdeel van de jaarrekening.
Vergadering en overleg
De raad van commissarissen is in 2017 tien keer bijeengekomen, waarvan zes keer in een
reguliere vergadering. De raad organiseerde vier keer een schriftelijke vergadering. De raad
van commissarissen voerde in 2017 afzonderlijk overleg met het bestuur van de bewonersraad
de ondernemingsraad van Rochdale. De agenda voor dit overleg wordt in samenspraak met
deze colleges opgesteld.
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In de vergadering van maart zijn vertegenwoordigers van het WSW aanwezig geweest en is het
risicoprofiel van Rochdale uitgebreid besproken. De bespreking van de prioritering van de
projecten, als onderdeel van de meerjarenbegroting, werd voorbereid door een klein comité uit
de raad.
De RvB was aanwezig bij alle vergaderingen en bijeenkomsten van de raad, met uitzondering
van de zelfevaluatie van de raad en de bijeenkomsten met de ondernemingsraad en het
bestuur van de bewonersraad.
De raad van commissarissen nam in 2017 onder meer de volgende besluiten, respectievelijk
keurde de volgende besluiten goed:
• benoeming van mevrouw Nordmann en de heer Zonneveld tot commissaris
• benoeming van de heer Zonneveld tot voorzitter van de auditcommissie
• benoeming van mevrouw Nordmann tot voorzitter van de selectie- en
remuneratiecommissie
•
•

renovatieplan voor 191 woningen en 14 bedrijfsruimten project Postjesweg
aanvullingen van reglementen raad van commissarissen en raad van bestuur

•
•
•
•

activiteitenplan integriteit
nieuwbouw van 43 eengezinswoningen (sociale huur) Breehorn fase 2A
jaarverslag 2016
activiteitenplannen voor de gemeenten Amsterdam, Zaanstad, Purmerend, Diemen en
Landsmeer
nieuwbouw van 250 eenheden Sciencepark voor huisvesting statushouders en
studenten/jongeren
aanpassing van het scheidingsvoorstel
uitnemen van 76 sociale huurwoningen project De Banne
verkoop van een grondpositie in de wijk Jeruzalem
nieuwbouw 86 sociale huurwoningen in de wijk Jeruzalem
treasurystatuut
uitbrengen van een grondbod in Zaandam
jaarplan 2018 en meerjarenbegroting 2018-2022
jaarplan 2018 treasury
auditplan 2018
reglement financieel beleid en beheer
verkoop aandelenbelang in een verbinding

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Naast de zaken waarover werd besloten zijn in 2017 onder andere de volgende
onderwerpen in de vergaderingen van de RvC besproken, respectievelijk is de raad onder
andere over de volgende zaken geïnformeerd:
• managementinformatie
• de samenstelling van de raad en de profielen voor komende vacatures
• de discussie over het scheidingsvoorstel
• de uitgangspunten voor de herziening van het investeringsstatuut
• huisvesting van statushouders
• het toetsingskader
• de biedingen aan de gemeenten
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•
•
•
•
•
•
•

het controleplan van de accountant
de managementletter van de accountant
resultaten van de Aedes-benchmark
presentaties van managers over Inkoop, de afdeling HR en gezondheidsbeleid, de
meerjarenbegroting
de samenwerking met de bewonersraad
de samenwerking met Duwo
assurancerapporten van de accountant

Tot slot
In de laatste vergadering van het jaar heeft de raad afscheid genomen van de commissarissen
mevrouw Örgü en mevrouw Sanson. De raad is de dames zeer erkentelijk voor de bijdragen die
zij aan het intern toezicht hebben geleverd en hun intensieve betrokkenheid bij de organisatie.
De raad is van mening dat Rochdale kan terugzien op een goed jaar waarin veel is gedaan en
ondernomen om de nieuwe strategie handen en voeten te geven. De raad dankt bestuur en
medewerkers hiervoor.

Verklaring
De raad heeft kennisgenomen van het door de RvB opgestelde jaarverslag 2017 met de daarin
opgenomen jaarrekening. PwC heeft de jaarrekening gecontroleerd en voorzien van een
goedkeurende controleverklaring. De raad heeft de jaarrekening 2017 vastgesteld en
goedgekeurd.
Amsterdam, 26 april 2018
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10. Kerncijfers Rochdale
Voorraad en verhuur

Mutatiegraad woningen 1
Nieuwe verhuringen

1

Nieuwe verhuringen sociale huur (% van nieuwe verhuringen)

1

Nieuwe verhuringen vrije sectorhuur (% van nieuwe verhuringen)
Aandeel friendscontracten in vrije sector verhuring
Aandeel zittende huurders met huurachterstand
Saldo woningvoorraad sociale huur (t.o.v. jaar eerder)

1

Gemiddelde netto huur (€/mnd) - sociale huur 1
Gemiddelde huurprijs nieuwe verhuring sociale huur t.o.v. max. redelijk
Vrijgekomen woningen door tegengaan woonfraude
Huisuitzettingen (aantal)

1

2017

2016

2015

8,0%

8,4%

8,4%

3.022

2.950

3.236

93,8%

86,6%

83,6%

6,2%

13,4%

16,4%

55,4%

38,1%

19,2%

7,7%

7,8%

9,8%

-114

-281

-165

512

505

497

78,5%

83,3%

92,1%

181

171

136

34

94

111

35.584

35.701

35.982

2.125

2.183

2.035

2017

2016

2015

1.768

559

691

Opgeleverde nieuwbouwwoningen

98

84

164

Planmatig onderhouden woningen

17.837

14.312

19.411

2

Sociale huurwoningen (aantal 31-12) 3
Vrijesectorhuurwoningen (aantal 31-12) 3
1: Inclusief het bezit dat DUWO voor ons beheert.
2: Veruit de belangrijkste reden van huisuitzettingen is huurachterstand.
3: Verhuringen met een sociale huurwoning- of vrije sectorhuurwoning-contract.

Kwaliteit van onze woningen

Opgeleverde gerenoveerde woningen *

Woningen met minimaal energielabel B

45%

37%

28%

Oordeel huurder over kwaliteit van de woning (score)

6,5

6,6

6,2

Oordeel huurder over het resultaat van het onderhoud

6,9

7,3

7,1

Oordeel huurder over het resultaat van een reparatie

7,7

7,6

7,4

2017

2016

2015

Oordeel huurder over kwaliteit van de buurt (score)

7,2

7,2

7,0

Leefbaarheidsuitgaven (€/vhe)

74

102

98

2017

2016

2015

7,1

7,5

7,3

31%

23%

10%

* Zowel ingrijpende renovaties als kleine verbeteringen zoals het vervangen van open verbrandingstoestellen.

Onze wijken

Goede dienstverlening

Oordeel huurder over dienstverlening (score)
Accounts Mijn Rochdale
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Professionele en gemotiveerde medewerkers

Medewerkers in dienst (inclusief tijdelijke medewerkers)
Doorstroom
Ziekteverzuim

2017

2016

2015

452,4 fte

439,8 fte

444,4 fte

22,6 fte

26,7 fte

14,0 fte

7,7%

6,8%

6,9%

2016

2015

Gezonde financiën
2017
Debt service coverage ratio

1,4

1,3

1,2

1,81

1,74

1,62

Solvabiliteit marktwaarde

75,0%

71,6%

65,8%

Loan-to-value-bedrijfswaarde

65,3%

69,6%

67,8%

Interest coverage ratio

Totaalresultaat (x 1.000) (€)

614.458

633.619

340.930

Huurachterstand zittende huurders (€)

1,2%

1,2%

1,6%

Huurderving (x 1.000) (€)

3.055

2.364

1.709

Langlopende schuld per gewogen vhe in exploitatie (€)

31.648

32.325

34.134

Gemiddelde rentelast leningen o/g

3,86%

3,88%

3,96%
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Bijlage Aanvullende cijfers per hoofdstuk
H2. Betaalbaar huisvesten
Verhuringen naar aantallen en huurprijzen
2017

2016

2015

8,0%

8,4%

8,4%

Verhuringen totaal
Mutatiegraad
Nieuwe verhuringen

3.022

2.950

3.236

Aandeel sociaal van de verhuringen

93,8%

86,6%

83,6%

6,2%

13,4%

16,4%

Nieuwe verhuringen sociale huur

2.836

2.555

2.705

Aandeel verhuringen exclusief studenten

59,6%

53,8%

53,7%

Aandeel verhuringen studenten (verhuringen DUWO)1

40,4%

46,2%

46,3%

78,5%

83,3%

92,1%

Goedkoop: < kwaliteitskortingsgrens (€ 414,02)

49,0%

43,4%

34,2%

Betaalbaar: < hoge aftopgrens (€ 414,02 – 635,05)

32,5%

33,4%

36,8%

Duur: < huurtoeslaggrens (€ 635,05- 710,68)

12,3%

9,8%

11,8%

Vrije sector: < € 710,69 - 995,00

4,5%

11,3%

14,6%

Vrije sector: > € 995,00

1,7%

2,1%

1,8%

Goedkoop: < kwaliteitskortingsgrens (€ 414,02)

20,5%

8,8%

7,9%

Betaalbaar: < hoge aftopgrens (€ 414,02 – 635,05)

49,9%

52,5%

44,7%

Duur: < huurtoeslaggrens (€ 635,05- 710,68)

19,7%

16,3%

20,6%

Vrije sector: < € 710,69 - 995,00

7,2%

18,9%

24,0%

Vrije sector: > € 995,00

2,7%

3,5%

2,8%

Aandeel vrije sector van de verhuringen
Verhuringen sociale huur naar niet-studenten en studenten

Huurprijs verhuringen
Huurprijs ten opzichte van maximaal redelijk (sociale huur)
Verhuringen woningen naar prijsklasse inclusief studenten

Verhuringen woningen naar prijsklasse exclusief studenten

1

Verhuringen van DUWO betreffen gewogen eenheden; een verhuring telt voor de helft bij Rochdale en voor

de helft bij DUWO.

Vrije sector verhuringen
2017

2016

2015

186

395

531

Verhuringen in vrije sector met huurprijs < € 995,00

72,6%

84,3%

89,7%

Verhuringen in vrije sector met friendscontracten

55,4%

38,1%

19,2%

Aantal verhuringen vrije sector woningen
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Verhuringen naar inkomens den doelgroepen
2017

2016

98,5%

99,4%

95,5%

94,3%

Inkomens € 36.165 – € 40.349

2,4%

1,4%

Inkomens > € 40.349

2,1%

4,3%

2015

Verhuringen – wet- en regelgeving: passend toewijzen
Passend toegewezen
Verhuringen – wet- en regelgeving: Europa-norm
Inkomens < € 36.165

Verhuringen sociale huur naar inkomen en huishoudensamenstelling exclusief studenten
Nieuwe verhuringen sociale huur exclusief studenten (aantal)

1691

1.375

Primaire doelgroep: huurtoeslaggerechtigden (€ 22.100 / € 30.000)

83,7%

80,6%

Sec. doelgroep: niet-huurtoeslaggerechtigd (€ 22.100 / 30.000 - 35.739)

13,2%

15,8%

Inkomens tussen € 35.739 - 39.874

2,4%

2,7%

Inkomens boven € 39.874

0,7%

0,9%

1691

1.375

1.453

Regulier

60,8%

50,7%

74,5%

Jongeren

3,2%

4,1%

1,8%

Nieuwe verhuringen sociale huur naar doelgroep exclusief studenten
Nieuwe verhuringen exclusief studenten (aantal)

Stadsvernieuwingsurgenten

7,1%

5,5%

1,9%

Vergunninghouders (statushouders)

11,4%

21,7%

7,6%

Mensen met zorg

17,5%

18,0%

14,2%

Huurachterstand
Aandeel huurders met huurachterstand
Aantal huisuitzettingen vanwege huurachterstand

2017

2016

2015

7,7%

7,8%

9,8%

34

83

96

Woningvoorraad naar huurprijs
2017

2016

2015

€512

€505

€497

72,0%

74,7%

74,5%

€912

€896

€873

1,0

2,0

3,4

2017

2016

2015

Goedkope woningen (< € 414,02)

22,7%

19,9%

20,8%

Betaalbare woningen (€ 635,05)

56,9%

57,5%

56,1%

9,6%

12,4%

14,3%

10,8%

10,2%

8,8%

Gemiddelde huurprijs alle sociale huurwoningen
Gemiddelde huurprijs sociale huur t.o.v. maximaal redelijk
Gemiddelde huurprijs alle vrije sector woningen
Huursom stijging sociale huurwoningen

Woningvoorraad naar huurprijsklasse op basis van huidige huurprijs (inclusief DUWO)

Dure woningen < huurtoeslaggrens (€ 710,68)
Dure woningen > huurtoeslaggrens (> € 710,68)
1

1

Ook sociale huurwoningen met een huur boven de € 710,68 zijn hierin meegeteld.
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H3. Onze huizen en bedrijfsonroerendgoed
Woningvoorraad naar contract
2017

2016

2015

Huurwoningen totaal (aantal)

37.709

37.884

38.017

Sociale huurwoning contract

94,4%

94,2%

94,6%

5,6%

5,8%

5,4%

Vrijesectorhuurwoning contract
Ontwikkeling sociale voorraad
Rochdale

Amsterdam

Diemen

Lands-

Purmer-

meer

end

Zaanstad

Nieuwbouw of aankoop

90

90

0

0

0

0

Verkoop

-89

-70

0

0

-13

-6

Sloop/einde exploitatie

-255

-255

0

0

0

0

Splitsing/transformatie

107

94

0

0

5

8

Socialisaties

35

21

0

7

6

1

Liberalisaties

-2

0

-2

0

0

0

-114

-120

-2

7

-2

3

35.584

27.650

2.206

300

1.785

3.643

Mutatie totaal
Saldo
Ontwikkeling Vrije sector

Rochdale

Amsterdam

Diemen

Lands-

Purmer-

meer
Nieuwbouw of aankoop

Zaanstad

end

0

0

0

0

0

0

-22

-14

0

0

-5

-3

Sloop/einde exploitatie

0

0

0

0

0

0

Splitsing/transformatie

-6

-6

0

0

0

0

-35

-21

0

-7

-6

-1

2

0

2

0

0

0

Verkoop

Socialisaties
Liberalisaties
Mutatie totaal
Saldo

-61

-41

2

-7

-11

-4

2.125

1.503

92

40

253

237

Ontwikkeling bedrijfsonroerendgoed
Rochdale
Nieuwbouw of aankoop
Verkoop

Amsterdam

Diemen

Lands-

Purmer-

meer

end

Zaanstad

6

6

0

0

0

0

-32

-32

0

0

0

0

Sloop/einde exploitatie

-6

-6

0

0

0

0

Splitsing/transformatie

5

5

0

0

0

0

Socialisaties

0

0

0

0

0

0

Liberalisaties
Mutatie totaal
Saldo

0

0

0

0

0

0

-27

-27

0

0

0

0

2.976

2.524

147

0

9

296
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Verbeteringen en renovaties in 2017 (opgeleverd)
Totaal

Sociale Huur Vrije Sector

BOG

Koop

Verbetering
Open verbrandingstoestellen

516

F&G labels

360

subtotaal

876

Renovaties
Jan Hanzenstraat 54-56 / D. Dekkerstraat

2

2

Bezaanjachtplein

263

169

Havenbuurt fase C

13

13

ONP Ceintuurbaan

3

3

J.P. Heijestraat 144 / Wilhelminastraat 74

6

6

NDSM Statushouders
Kolenkitbuurt Zuidelijke Veld

250

90

4

0

250

36

2

Nierkerkestraat

131

72

34

Jeruzalem JKL

194

192

2

subtotaal

898

516

92

43

Nieuwbouw en transformatie
Gangeslaan (transformatie)
Breehorn fase 1B
subtotaal
Totaal

8

8

90

90

98

98

1872

614

92

6

43

Energielabels woningvoorraad
2017

2016

2015

Energielabel A

21%

17%

15%

Energielabel B

24%

20%

13%

Energielabel C

28%

29%

27%

Energielabel D

14%

15%

18%

Energielabel E

6%

8%

11%

Energielabel F

4%

5%

6%

Energielabel G

3%

6%

10%

2017

2016

2015

Oordeel huurder over kwaliteit van de woning

6,5

6,6

6,2

Oordeel huurder over resultaat van reparatie

7,7

7,6

7,4

Oordeel huurder over resultaat van onderhoud

6,9

7,3

7,1

Kwaliteit van de woning; oordeel van de huurder (KWH onderzoek)
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H5. Dienstverlening aan onze huurders
Oordeel huurder over onze dienstverlening
2017

2016

2015

Nee

Ja

Ja

7,1

7,5

7,3

KWH-Huurlabel 1
Dienstverleningsniveau is op niveau van KWH-Huurlabel *3
Gemiddelde score KWH-Huurlabel *3
Labelonderdelen
Contact
Contact - aandeel 7 of hoger
Woning zoeken
Woning zoeken - aandeel 7 of hoger
Nieuwe woning
Nieuwe woning - aandeel 7 of hoger
Reparaties
Reparaties - aandeel 7 of hoger
Planmatig onderhoud
Planmatig onderhoud – aandeel 7 of hoger
Huur opzeggen
Huur opzeggen – aandeel 7 of hoger

6,8

7,6

7,3

62%

-

-

7,2

7,4

7,7

54%

-

-

7

7,5

7,5

63%

-

-

7,0

7,3

7,4

65%

-

-

7,3

7,7

7,6

7,6

7,7

68%
7,5
79%

Oordeel huurder – Aedes-benchmark 2
Nieuwe woning

6,8

7,2

7,1

Reparaties

6,8

6,9

6,9

Huur opzeggen

7,1

7,3

7,1

1051

973

940

484

452

499

46,1%

46,5%

53,1%

Klachten
Schriftelijke en mondelinge klachten (aantal)
Klachten over reparatieonderhoud
Aandeel klachten over reparatieonderhoud
1

In 2017 is de KWH-norm aangepast. Naast een 7 op alle onderdelen is er de eis bijgekomen dat minimaal 85% van

de respondenten een voldoende geven.
2 Het

verschil met de (hogere) KWH-scores is verklaarbaar doordat de benchmark focust op één (KWH-)vraag per

onderdeel: de algemene indruk van het gehele proces. Op deelvragen die voor het KWH-Huurlabel wél meetellen
scoort Rochdale hoger. Dit beïnvloedt de KWH-cijfers in positieve zin ten opzichte van de benchmarkscores.
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Jaarrekening 2017
Woningstichting Rochdale
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1. Geconsolideerde balans per 31 december 2017
(na voorgestelde resultaatbestemming)

Activa
(x € 1.000)

31 december 2017

31 december 2016

Vaste activa
9.1

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

22.957

20.135
22.957

9.2

20.135

Vastgoedbeleggingen
DAEB vastgoed in exploitatie
Niet-DAEB vastgoed in exploitatie
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie

4.510.986

4.148.088

793.353

542.438

12.421

7.407
5.316.760

9.3

4.697.933

Financiële vaste activa
Deelnemingen

3.569

4.026

Vorderingen op maatschappijen waarin wordt deelgenomen

1.700

1.660

49.501

60.121

1.498

1.642

Latente belastingvordering(en)
Leningen u/g
Som der vaste activa

56.268

67.449

5.395.985

4.785.517

Vlottende activa
9.4

Voorraden
Vastgoed bestemd voor de verkoop

9.5

Onderhanden projecten

9.6

Vorderingen

5.703

5.569
5.703

5.569

13.994

496

Huurdebiteuren

3.864

3.863

Vorderingen op maatschappijen waarin wordt deelgenomen

6.274

8.899

Belastingen en premies sociale verzekeringen

6.024

3.830

Overige vorderingen

3.391

1.572

Overlopende activa

4.549

3.393
24.102

9.7

Liquide middelen
Som der vlottende activa

TOTAAL ACTIVA

21.557

6.902

33.810

50.701

61.432

5.446.686

4.846.949

72

PricewaterhouseCoopers
Accountants N.V.
Uitsluitend voor
identificatiedoeleinden

Passiva
(x € 1.000)
9.8

31 december 2017

31 december 2016

3.510.442

2.956.834

573.273

512.423

Groepsvermogen
Herwaarderingsreserve
Overige reserves

4.083.715
9.9

3.469.257

Voorzieningen
Voorziening onrendabele investeringen

15.701

-

Voorziening deelnemingen

1.772

1.773

Overige voorzieningen

2.219

1.819
19.692

9.10

3.592

Langlopende schulden
Schulden/leningen kredietinstellingen
Overige schulden

1.287.565

1.324.283

9.653

9.657
1.297.218

9.11

1.333.940

Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers

9.708

3.128

Schulden aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen

2.651

1.300

Belastingen en premies sociale verzekeringen

1.086

1.146

Overige schulden
Overlopende passiva

TOTAAL PASSIVA

1.857

1.388

30.759

33.198
46.061

40.160

5.446.686

4.846.949
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2. Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2017
(x € 1.000)
10.1
Huuropbrengsten

2017
244.604

2016
244.380

14.887

16.108

10.2

Opbrengsten servicecontracten

10.3
10.4

Lasten servicecontracten
Lasten verhuur- en beheeractiviteiten

-17.940
-19.783

-17.585
-19.290

10.5

Lasten onderhoudsactiviteiten

-76.750

-70.087

10.6

Overige directe operationele lasten exploitatie bezit

-44.228

Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille
15.061

7.279

Lasten verkocht vastgoed in ontwikkeling
Toegerekende organisatiekosten
Toegerekende financieringskosten

-12.881
-62

-8.360
-359

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille
Toegerekende organisatiekosten

10.8

-

Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille
Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille
Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille
bestemd voor verkoop

Opbrengsten overige activiteiten
Kosten overige activiteiten

-1.440

26.499

33.457

-799
-16.750

-1.122
-27.250
8.950

5.085

-59.836
620.709

2.670
563.849

1.475

2.295
562.348

1.951

568.814
2.563

-2.053

-2.538

Netto resultaat overige activiteiten

-102

25

Overige organisatiekosten

-157

-191

-2.550

-3.637

Leefbaarheid
Waardeveranderingen van financiële vaste activa en van
effecten

10.10

2.118

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille

10.9

114.328

Omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling

Netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling

10.7

-39.198
100.790

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

725

5.794

2.083
-48.326

389
-53.760

Resultaat voor belastingen
10.11

Belastingen

10.12

Resultaat deelnemingen
Resultaat na belastingen

-45.518

-47.577

625.879

635.407
-3.086

-10.621
-800

1.298
614.458

633.619
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3. Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2017
(directe methode)
(x € 1.000)

2017

2016

242.714

240.697

15.775

15.910

-

-

3.318

2.752

Operationele activiteiten
Ontvangsten
Huren
Vergoedingen
Overheidsontvangsten
Overige bedrijfsontvangsten

177

53

261.984

259.412

1.564

1.827

Personeelsuitgaven

25.903

27.124

Onderhoudsuitgaven

55.262

54.925

Overige bedrijfsuitgaven

53.652

52.635

Rentebetalingen

51.520

54.886

Renteontvangsten
Saldo ingaande kasstromen
Uitgaven
Erfpacht

Sectorspecifieke heffingen onafhankelijk van het resultaat
Verhuurderheffing
Leefbaarheid externe uitgaven niet investeringsgebonden
Vennootschapsbelasting
Saldo uitgaande kasstromen

214

218

30.546

25.433

1.340

1.760

-

-

220.001

218.808
41.983

Kasstroom uit operationele activiteiten

40.604

Vastgoedbeleggingen – ingaande kasstroom
Verkoopontvangsten bestaande huur-, woon- en niet-

27.181

35.673

1.163

8.705

woongelegenheden
Verkoopontvangsten nieuwbouw, woon- en niet-woongelegenheden

375

-

28.719

44.378

Uitgaven nieuwbouw huur-, woon- en niet-woongelegeheden

14.766

4.888

Woningverbetering, woon- en niet-woongelegenheden

47.097

7.945

Nieuwbouw verkoop, woon- en niet-woongelegenheden

550

2.768

Sloopuitgaven, woon – en niet-woongelegenheden

177

49

1.434

106

(Des)investeringsontvangsten overig
Tussentelling ingaande kasstroom
Vastgoedbeleggingen – uitgaande kasstroom

Aankoop grond
Investeringen overig
Externe kosten bij verkoop
Tussentelling uitgaande kasstroom
Saldo in- en uitgaande kasstroom

29

614

1.365

3.305

65.418

19.675

-36.699

24.703
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(x € 1.000)

2017

2016

5.717

3.552

409

189

-1.393

-5.593

-206

-7.162

4.527

-9.014

Financiële vaste activa
Ontvangsten verbindingen
Ontvangsten overig
Uitgaven verbindingen
Uitgaven overig
Saldo in- en uitgaande kasstroom FVA

-32.172

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

15.689

Nieuwe te borgen leningen

44.000

-

Aflossing geborgde leningen

-99.119

-88.206
-55.119

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Mutatie liquide middelen

-45.308

-88.206
-31.913

Opname met terugstortfaciliteit

18.400

20.000

Wijziging kortgeldmutaties

18.400

20.000
-26.908

Mutatie geldmiddelen in boekjaar
Liquide middelen per 1 januari
Liquide middelen per 31 december

-11.913

33.810

45.723

6.902

33.810
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4. Algemene toelichting
4.1

Algemeen

Woningstichting Rochdale (KvK nummer 33012701, hierna te noemen: Rochdale) is een
stichting met de status van ‘toegelaten instelling volkshuisvesting’. De statutaire
vestigingsplaats is Amsterdam, de feitelijke vestigingsplaats is Bos en Lommerplein 303 te
Amsterdam. De activiteiten bestaan voornamelijk uit de exploitatie en ontwikkeling van
woningen voor de sociale huursector en in beperkte mate voor de vrije huursector en
bedrijfsonroerend goed. Zij heeft specifieke toelating in de metropoolregio Amsterdam en is
werkzaam in de gemeenten Amsterdam, Zaanstad, Diemen, Purmerend en Landsmeer binnen
de juridische wetgeving van de Woningwet.

4.2

Groepsverhoudingen

Rochdale staat aan het hoofd van de groep. Indien hierna in de geconsolideerde jaarrekening
wordt gesproken over Rochdale wordt hiermee bedoeld Woningstichting Rochdale en haar in
de consolidatie betrokken groepsmaatschappijen.

4.3

Grondslagen voor consolidatie

In de consolidatie worden opgenomen de financiële gegevens van Rochdale en haar
groepsmaatschappijen. Dit betreft alle maatschappijen waarmee zij een organisatorische en
economische eenheid vormt. Integraal in de consolidatie worden opgenomen deelnemingen
waarin overheersende zeggenschap op het beleid kan worden uitgeoefend of waarover zij de
centrale leiding heeft.
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.
Waarderingsgrondslagen van groepsmaatschappijen zijn voor consolidatiedoeleinden waar
nodig gewijzigd om aansluiting te krijgen bij de geldende waarderingsgrondslagen voor
Rochdale. Daar waar van de gegevens in totaliteit geen belangrijke invloed uitgaat op de
geconsolideerde winst- en verliesrekening, is van wijziging van de grondslagen afgezien.
De in de consolidatie begrepen rechtspersonen en vennootschappen zijn:
Volledig geconsolideerd (100% belang)
• Rochdale Holding B.V., gevestigd te Amsterdam;
• Rochdale Participaties B.V., gevestigd te Amsterdam;
• Rochdale Onderhoud B.V., gevestigd te Zaandam;
• Rochdale Exploitatie- en Projectontwikkeling B.V., gevestigd te Amsterdam;
• RochDAM Beheer B.V., gevestigd te Amsterdam;
• Rochdale Marktontwikkeling B.V., gevestigd te Amsterdam.
Overige deelnemingen, gewaardeerd tegen nettovermogenswaarde
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De genoemde percentages geven de kapitaalbelangen weer.
• Amstelkwartier Beheer B.V., gevestigd te Amsterdam, 50% via Rochdale Exploitatie- en
Projectontwikkeling 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
Projectontwikkeling 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 Exploitatie- en 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.);
• 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.);
• Ontwikkelingsmaatschappij De Zaanwerf C.V., gevestigd te Amsterdam, 50% (49,5% via

Rochdale en 0,5% via Stichting De Zaanwerf);
• Ontwikkelingsmaatschappij De Zaanwerf II C.V., gevestigd te Zaandam, 50% (49,5% via

Rochdale Participaties B.V. en 0,5% via Stichting De Zaanwerf II).
De deelnemingen Grote Buitendijk Beheer B.V. en Grote Buitendijk C.V. zijn in verslagjaar 2017
afgestoten.
Overige kapitaalbelangen van minder dan 20%, gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of
lagere actuele waarde
• Woningnet N.V., gevestigd te Utrecht, 15,5% via Rochdale;
Verder heeft 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 Financiering Sekrepatu te Amsterdam;
• Stichting De Zaanwerf te Amsterdam;
• Stichting De Zaanwerf II te Amsterdam.
De activiteiten van bovengenoemde rechtspersonen en vennootschappen staan beschreven in
hoofdstuk 7 van het jaarverslag.
Intercompany-transacties, intercompany-winsten en onderlinge vorderingen en schulden tussen
groepsmaatschappijen en andere in de consolidatie opgenomen rechtspersonen worden
geëlimineerd voor zover de resultaten niet door transacties met derden buiten de groep zijn
gerealiseerd. Ongerealiseerde verliezen op intercompany-transacties worden ook geëlimineerd,

78

PricewaterhouseCoopers
Accountants N.V.
Uitsluitend voor
identificatiedoeleinden

tenzij er sprake is van een bijzondere waardevermindering. Resultaten op intercompanytransacties tussen in de consolidatie opgenomen groepsmaatschappijen worden volledig uit
zowel de balanswaardering als het groepsresultaat geëlimineerd voor zover deze resultaten
nog niet door een overdracht van het verkregen actief of passief aan derden buiten de groep
zijn gerealiseerd.

4.4

Desinvesteringen van groepsmaatschappijen

De maatschappijen die in de consolidatie betrokken zijn, blijven in de consolidatie opgenomen
tot het moment dat zij worden verkocht; deconsolidatie vindt plaats op het moment dat de
beslissende zeggenschap wordt overgedragen.

4.5

Schattingswijzigingen

In de jaarrekening 2017 is geen sprake van schattingswijzigingen.

4.6

Stelselwijziging

Met ingang van verslagjaar 2017 hebben wij het bedrijfspand (MVA ten dienste van)
gewaardeerd conform het kostprijsmodel, deze aanpassing is doorgevoerd naar aanleiding van
de wijziging in richtlijn 212 van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving. Dit betreft een
aanpassing van verslagjaar 2016, waarbij het actuele waarde model werd gehanteerd. Het
effect op vermogen en resultaat is nihil, aangezien vorig jaar ook sprake was van waardering
tegen de lagere opbrengstwaarde.

4.7

Presentatiewijziging

In 2017 heeft Rochdale een presentatiewijziging doorgevoerd voor de classificatie van het
DAEB en niet-DAEB bezit. De classificatie sluit hierbij direct aan op het splitsingsplan zoals
deze is goedgekeurd door de Autoriteit woningcorporaties. Gezien de aard van deze wijziging
zijn de mutaties verwerkt in het lopende boekjaar en heeft geen aanpassing van de
vergelijkende cijfers plaatsgevonden.

4.8

Schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt het
bestuur van Rochdale zich verschillende oordelen en maakt schattingen die essentieel kunnen
zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in
artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en
schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen in hoofdstuk 8 of bij de
toelichting op de betreffende jaarrekeningpost.

4.9

Verbonden partijen

Als verbonden partij worden aangemerkt alle rechtspersonen waarover overheersende
zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend.
Ook rechtspersonen die overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als
verbonden partij. Ook de statutaire bestuurders, andere sleutelfunctionarissen in het
management van Rochdale en nauwe verwanten zijn verbonden partijen.
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Met de meeste van haar deelnemingen heeft Rochdale naast haar aandelenbelang ook een
zakelijke relatie, waarbij producten (veelal onroerende zaken bestemd voor de verhuur) en/of
diensten van de betreffende deelnemingen worden afgenomen. Deze transacties zijn steeds
gebaseerd op gebruikelijke contractuele afspraken waarbij marktconforme condities zijn
overeengekomen.

4.10 Toelichting op het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode. Bij deze methode zijn alle
ontvangsten en uitgaven direct gekoppeld aan de activiteiten.
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, voor zover betalingen of ontvangsten in geld
hebben plaatsgevonden.
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5. Grondslagen voor waardering van activa en passiva
5.1

Regelgeving

De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met artikel 35 van de
Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting 2016, artikel 30 en 31 van Besluit
toegelaten instellingen volkshuisvesting (BTIV) 2016, richtlijn 645 van de Richtlijnen voor de
jaarverslaggeving (herzien 2017) en de Beleidsregels toepassing Wet normering bezoldiging
topfunctionarissen publieke en semipublieke sector ('WNT').
Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is
vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans, de winst- en
verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de
toelichting. Toelichtingen op posten in de balans, winst- en verliesrekening worden in de
jaarrekening genummerd.

5.2

Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten
opzichte van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelselwijziging zoals
opgenomen in paragraaf 4.6.

5.3

Verwerking verplichtingen

Bij de bepaling van voorzieningen wordt uitgegaan van in rechte afdwingbare of feitelijke
verplichtingen die op de balansdatum bestaan. Tot de feitelijke verplichtingen worden ook
gerekend verplichtingen die kunnen worden gekwalificeerd als ‘intern geformaliseerd en extern
gecommuniceerd’. Hiervan is sprake wanneer uitingen namens de corporatie zijn gedaan
richting huurders, gemeenten en overige stakeholders aangaande verplichtingen inzake
toekomstige herstructureringen en toekomstige nieuwbouwprojecten. Een feitelijke verplichting
is gekoppeld aan het besluitvormingsproces van de corporatie rondom projectontwikkeling en
herstructurering. Van een feitelijke verplichting is sprake indien de formalisering van de
definitieve ontwerpfase - en afgeleid het aanvragen van de bouwvergunning - heeft
plaatsgevonden. Zie verder voorzieningen.

5.4

Materiële vaste activa

De onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie worden gewaardeerd tegen
verkrijgings- of vervaardigingsprijs, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de
verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.
Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare activa worden gewaardeerd tegen de verwachte
lagere opbrengstwaarde.
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5.5

Vastgoedbeleggingen

5.5.1 Algemene uitgangspunten
Tenzij bij de afzonderlijke balansposten iets anders wordt vermeld, gelden voor alle
vastgoedbeleggingen de volgende algemene uitgangspunten.
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs
De verkrijgings- of vervaardigingsprijs wordt bepaald als de som van alle direct toe te rekenen
uitgaven. Voor zover verkregen subsidies kwalificeren als investeringssubsidie worden deze in
mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs.
Bij vastgoed in ontwikkeling worden hierbij tevens de rente op vreemd vermogen tijdens de
bouw en direct toerekenbare interne kosten geactiveerd. Toerekening vindt plaats in
overeenstemming met paragraaf 6.7.2 .
Er wordt rekening gehouden met bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden
verwacht.
Verwerking van groot onderhoud
Rochdale verwerkt de kosten van investeringen of woningenverbeteringen in bestaand bezit als
onderdeel van de boekwaarde indien wordt voldaan aan de criteria voor activering. De
geactiveerde kosten worden als afzonderlijke component behandeld. Voor zover sprake is van
vervanging van onderdelen van het actief wordt de nog aanwezige boekwaarde van deze
onderdelen gedesinvesteerd.

5.5.2 DEAB vastgoed in exploitatie en niet-DAEB vastgoed in exploitatie
Typering
DAEB vastgoed omvat in beginsel alle sociale huurwoningen, maatschappelijk vastgoed en
aanverwante ruimten die verhuurd worden in combinatie met sociale huurwoningen en
maatschappelijk vastgoed. Sociale huurwoningen zijn alle woningen die bij aanvang van de
huurovereenkomst zijn verhuurd voor een prijs onder de huurtoeslaggrens. De
huurtoeslaggrens – ook liberalisatiegrens genoemd - wordt elk jaar herzien en bij ministeriële
regeling vastgesteld. Maatschappelijk vastgoed is bedrijfsonroerend goed dat wordt verhuurd
aan maatschappelijke organisaties, waaronder zorg-, welzijns-, onderwijs- en culturele
instellingen en dienstverleners. In het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 is
verbijzonderd wat hier onder valt. Een uitzondering op deze hoofdregel zijn zogenaamde
overgehevelde woningen en maatschappelijke vastgoed. Dat wordt hierna toegelicht bij nietDAEB vastgoed.
Niet-DAEB vastgoed omvat alle overige woningen en niet-woningen, zoals woningen die in de
vrije sector worden verhuurd, aan ondernemers verhuurde winkels en bedrijfsruimten en los
verhuurbare parkeergelegenheden. Onder niet-DAEB vastgoed zijn bij de administratieve
scheiding van DAEB en niet-DAEB activiteiten per 1 januari 2017 ook sociale huurwoningen en
maatschappelijk vastgoed opgenomen. Het betreft hier zogenoemde overgehevelde sociale
huurwoningen en maatschappelijk vastgoed, welke in overeenstemming met de in de
Woningwet bepaalde voorwaarden bij aanvang van de scheiding DAEB/niet-DAEB in de nietDAEB tak zijn ingebracht.
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Kwalificatie
Rochdale richt zich op het realiseren van de volkshuisvestelijke taken. Dit betekent dat
beleidskeuzes rondom het vastgoed primair worden gemaakt met in achtneming van haar taak
als sociale huisvester. Daarnaast worden investeringsbeslissingen mede genomen op basis van
een analyse van het financiële rendement. Een beperkt deel van de portefeuille is gealloceerd
voor verkoop. Basis voor de waardering is het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde,
met in achtneming van de relevante feiten en omstandigheden van de markt waarop de
toegelaten instellingen actief zijn.
Waarderingsgrondslag
Vastgoed in exploitatie wordt op grond van artikel 35 lid 2 van de Woningwet gewaardeerd
tegen de marktwaarde in verhuurde staat. Rochdale waardeert haar vastgoed in exploitatie bij
eerste verwerking tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Daarna vindt waardering plaats
tegen de actuele waarde zijnde de marktwaarde in verhuurde staat. De waardering tegen
marktwaarde in verhuurde staat vindt plaats overeenkomstig de methodiek die is opgenomen in
bijlage 2 van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2016 (Handboek modelmatig
waarderen marktwaarde 2017).
Complexindeling
Overeenkomstig het Handboek Marktwaardering 2017 vindt waardering op
waarderingscomplexniveau plaats. Elk waarderingscomplex bestaat uit vergelijkbare
verhuureenheden voor wat betreft type eenheid, bouwjaar en locatie. Daarnaast is het gehele
waarderingscomplex als eenheid aan een derde partij te verkopen. Alle verhuureenheden van
Rochdale maken deel uit van een waarderingscomplex of vormen een afzonderlijk
waarderingscomplex.
Waarderingsmethode
De marktwaarde in verhuurde staat van het vastgoed in exploitatie is gebaseerd op een
modelmatige, op kasstromen gebaseerde methodiek. De basiskenmerken van de methodiek
zijn als volgt:
• De aannames aangaande de geprognosticeerde 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 gegevens van de markt waarop de toegelaten instelling actief is.
• Feiten en omstandigheden die kunnen worden gekwalificeerd als verplichtingen die niet
specifiek aan het vastgoed zijn toe te rekenen, zoals bijvoorbeeld afgesloten convenanten
met gemeenten over aan te houden volumes in huurprijscategorieën, zijn niet opgenomen in
de waardering van het vastgoed.
• Het rekenmodel maakt gebruik van een Netto Contante Waardeberekening (NCW), ook wel
Discounted Cash Flow (DCF) genaamd. Dit betekent dat voor een periode van 15 jaar de
inkomsten en uitgaven betrouwbaar worden geschat en dat deze aan de hand van een
disconteringsvoet ‘contant’ worden gemaakt naar het heden. Tevens wordt een eindwaarde
bepaald na afloop van de DCF-periode van 15 jaar. Deze waarde is gelijk aan de contante
waarde van de verwachte kasstromen die vanaf het 16e exploitatiejaar worden verwacht.
Vanaf het 16e jaar wordt verondersteld dat sprake is van een voortdurende looptijd.
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Het inschatten van kosten en opbrengsten wordt gedaan aan de hand van twee scenario’s:
doorexploiteren en uitponden. Bij doorexploiteren is de veronderstelling dat het volledige
complex in bezit blijft gedurende de volledige DCF-periode. Het inrekenen van de markthuur
geschiedt bij mutatie. Bij uitponden is de veronderstelling dat bij mutatie tot verkoop van
individuele woningen tegen leegwaarde wordt overgegaan, rekening houdend met de
verkoopregels.
Bij beide scenario’s wordt ervan uitgegaan dat het object/complex in zijn geheel aan een derde
wordt verkocht. Per complex wordt uiteindelijk het scenario met de hoogste uitkomst gelijk
gesteld aan het begrip ‘marktwaarde’, zijnde de actuele waarde waartegen de waardering van
het vastgoed plaatsvindt. Voor bedrijfsmatig en maatschappelijk vastgoed, alsmede voor
studenten complexen intramuraal zorgvastgoed is alleen het scenario doorexploiteren van
toepassing.
Gezien de omvang van de portefeuille van Rochdale en de verplichting om het
bedrijfsonroerend goed en het intramurale vastgoed op de full-versie te waarderen, heeft
Rochdale ervoor gekozen om de full-versie van de waardering toe te passen. In de full-versie is
het mogelijk om, op basis van een toetsing door een externe taxateur, vrijheidsgraden voor
parameters te gebruiken. Daarbij dient de externe taxateur zowel de waarde van de parameters
als de aannemelijkheid van de marktwaarde, die daarvan het resultaat is, te valideren.
Het inschatten van de kosten en opbrengsten wordt op basis van een marktconform
uitgangspunt gedaan. De volgende parameters worden hierbij gehanteerd:
• Prijsinflatie ten behoeve van de jaarlijkse indexatie van de ingerekende contracthuur, de

markthuur, de maximale huur en de liberalisatiegrens1, belastingen, verzekeringen en overige
zakelijke lasten.
• Loonstijging als uitgangspunt voor de stijging van de beheerskosten en de verkoopkosten.
• Bouwkostenstijging vormt het uitgangspunt voor de stijging van de onderhoudskosten en de

verouderingskosten.
• Leegwaardestijging is de basis voor de stijging van de verkoopopbrengst in het

uitpondscenario.
Rochdale heeft behoudens de benutte vrijheidsgraden, de in het handboek modelmatig
waarderen marktwaarde voorgeschreven parameters en uitgangspunten toegepast. De door
Rochdale gehanteerde vrijheidsgraden worden toegelicht bij de beschrijving van de fullversie
verderop in deze paragraaf.
De belangrijkste uitgangspunten uit het handboek zijn:
Macro-economische
parameters 2017 (2016)

2017

2018

2019

2020

2021 e.v.

Prijsinflatie

1,30% (0,60%)

1,30% (1,07%)

1,50% (1,53%)

1,70% (2,00%)

2,00% (2,00%)

Looninflatie

1,60% (1,70%)

2,20% (1,57%)

2,20% (2,03%)

2,20% (2,50%)

2,50% (2,50%)

Bouwkostenstijging

1,60% (1,70%)
11,2-13,4%
(4,7-8,3%)

2,20% (1,57%)
6,6-7,7%
(3,3-5,1%)

2,20% (2,03%)
2,00%
(2,00%)

2,20% (2,50%)
2,00%
(2,00%)

2,50% (2,50%)
2,00%
(2,00%)

Leegwaardestijging

1 Liberalisatiegrens is tot en met 2018 bevroren
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Voor de parameters ‘prijsinflatie’, ‘looninflatie’ en ‘bouwkostenindex’ is gerekend met de meest
recente prognose van het CPB (zoals gepubliceerd in het Handboek modelmatig waarderen
marktwaarde). Voor het restant van de prognoseperiode wordt voor de prijsinflatie aangesloten
bij de lange termijn verwachting, conform het (maximale) streven van de Europese Centrale
Bank (ECB). Voor de looninflatie en de bouwkostenstijging wordt aangesloten bij de reële groei
van de lonen in het verleden, die gemiddeld ongeveer 0,5% boven inflatie was, wat ook aansluit
bij voorspellingen van het CPB en de ECB voor arbeidsproductiviteitsgroei.
Parameters basisversie
Woongelegenheden

2017
Bandbreedte

2016
Gemiddelde

Bandbreedte

Gemiddelde

Instandhoudingsonderhoud per vhe*:
EGW

€ 641- € 988

€ 870

€ 837- € 984

€ 864

MGW

€ 647- € 994

€ 842

€ 787- € 969

€ 833

Studenteneenheid

€ 302- € 465

€ 403

€ 453- € 570

€ 508

€ 783

€ 884- € 1.018

€ 923

Zorgeenheid (extramuraal)
Mutatieonderhoud per vhe:
EGW

€ 836

€ 823

MGW

€ 628

€ 618

Studenteneenheid

€ 188

€ 185

Zorgeenheid (extramuraal)

€ 628

€ 618

EGW

€ 427

€ 420

MGW

€ 420

€ 413

Studenteneenheid

€ 395

€ 389

Zorgeenheid (extramuraal)

€ 387

€ 381

Beheerkosten per vhe

Gemeentelijke OZB (% van de WOZ)

Tarief per gemeente

Belastingen, verzekeringen en overige

0,13%

zakelijke lasten (% van de WOZ)
Verhuurderheffing (% van de WOZ)

0,591%

Huurderving (% van de huursom)
Mutatiekans bij doorexploiteren
Mutatiekans bij uitponden*

1,0%
4,5-20,0%

6,51%

4,5-20,0%

6,77%

3,15-22,0%

5,76%

3,15-22,0%

5,66%

Mutatieleegstand DAEB

0 maanden

Mutatieleegstand niet-DAEB

3 maanden

Verkoopkosten bij uitponden (% van de

1,6%

leegwaarde)
Disconteringsvoet*

0,569%

5,66-7,66%

6,93%

1,7%
6,12-7,01%

6,66%

*: bij deze parameter heeft Rochdale de vrijheidsgraad toegepast (zie fullversie)
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Huurprijsstijging boven inflatie
2017 (2016)
Zelfstandige eenheden

2018

2019

2020

2021 e.v.

1,00% (0,80%)

0,80% (0,40%)

0,60% (0,00%)

0,30% (0,00%)

Onzelfstandige eenheden

0,00% (0,00%)

0,00% (0,00%)

0,00% (0,00%)

0,00% (0,00%)

Voor splitsingskosten is een norm gehanteerd van € 508 (2016: € 500) per te splitsen eenheid.
De overdrachtskosten, bestaande uit overdrachtsbelasting alsmede notaris- en
registratiekosten, bedragen 3% van de berekende waarde van een verhuureenheid.
Parameters basisversie
Parkeergelegenheden

2017
Bandbreedte

2016
Gemiddelde

Bandbreedte

Gemiddelde

Instandhoudingsonderhoud per vhe*:
Parkeerplaats

€ 47

€ 46

Garagebox

€157

€ 154

Parkeerplaats

€ 25,50

€ 25,00

Garagebox

€ 36,00

€ 35,00

Beheerkosten per vhe:

Belastingen, verzekeringen en overige
zakelijke lasten (% van de WOZ)

0,25%

Huurderving (% van de huursom)

1,0%

Mutatiekans

18,5-20,0%

19,44%

Mutatieleegstand

6 maanden

Verkoopkosten bij uitponden

€ 508

Disconteringsvoet*

6,40-6,49%

6,43%

18,5-20,0%

19,44%
€ 500

6,80-6,89%

6,84%

*: bij deze parameter heeft Rochdale de vrijheidsgraad toegepast (zie fullversie)

De huurstijging boven prijsinflatie was in 2017 en 2016 nihil.
Voor splitsingskosten is een norm gehanteerd van € 508 (2016: € 500) per te splitsen eenheid.
De overdrachtskosten, bestaande uit overdrachtsbelasting alsmede notaris- en
registratiekosten, bedragen 7% van de berekende waarde van een verhuureenheid.
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Parameters basisversie

2017

Bedrijfsmatig en maatschappelijk
onroerend goed

Bandbreedte

2016
Gemiddelde

Bandbreedte

Gemiddelde

€ 5,10

€ 5,00

€ 10,20

€ 10,00

Beheerkosten % van de markthuur - BOG

3%

3%

Beheerkosten % van de markthuur - MOG

2%

2%

Instandhoudingsonderhoud per m2 bvo*
Mutatieonderhoud per

m2

bvo

Gemeentelijke OZB (% van de WOZ)

Tarief per gemeente

Belastingen, verzekeringen en overige

0,13%

zakelijke lasten (% van de WOZ)
8,45-9,28%

Disconteringsvoet*

8,76%

8,45-9,28%

8,75%

*: bij deze parameter heeft Rochdale de vrijheidsgraad toegepast (zie fullversie)

Parameters basisversie

2017

intramuraal zorgvastgoed

Bandbreedte

Instandhoudingsonderhoud per

m2 bvo*

2016
Gemiddelde
€ 8,15

Gemiddelde
€ 8,00

€ 10,20

Mutatieonderhoud per m2 bvo

€ 10,00
2,5%

Beheerkosten % van de markthuur
Belastingen, verzekeringen en overige

0,37%

zakelijke lasten (% van de WOZ)
Disconteringsvoet*

Bandbreedte

8,45-9,28%

8,59%

8,45-9,28%

8,77%

*: bij deze parameter heeft Rochdale de vrijheidsgraad toegepast (zie fullversie)

Fullversie
Onder toepassing van de fullversie heeft Rochdale de volgende vrijheidsgraden van het
handboek benut, rekening houdend met de specifieke omstandigheden van het bezit en/of de
omgeving waarbinnen Rochdale opereert:
Wonen/Parkeren
Vrijheidsgraad fullversie

Parameter
Toelichting

2017

2016

Schematische vrijheid

Niet afgeweken van de basisversie.

Markthuur(stijging)

De markthuur is ingeschat door taxateur op basis van referentietransacties, aangezien dit
een betere weergave geeft van en beter aansluit bij de werkelijke situatie dan een
modelmatig bepaalde markthuur. Markthuurstijging conform de basisversie*

Exit yield

Niet afgeweken van de basisversie.

Leegwaarde(stijging)

De leegwaarde is ingeschat door taxateur op

2018: 5-7% 2019 e.v.

2018: 2%

basis van referentietransacties.

conform handboek

2019 e.v. conform

De leegwaardestijging is ingeschat door

handboek

taxateur. De door taxateur ingeschatte
ontwikkeling geeft een betere weergave voor
de regio en/of plaats dan de modelmatig
bepaalde leegwaarde-ontwikkeling.
Disconteringsvoet

De disconteringsvoet is ingeschat door

Wonen:

Wonen:
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taxateur op basis van referentie.

Mutatie- en verkoopkans

Gemiddeld 6,19%

Gemiddeld 6,77%

5,00 - 9,70%

5,86 – 7.53%

Parkeren:

Parkeren:

Gemiddeld 7,51%

Gemiddeld 8,15%

5,00 - 9,70%

6,80 – 11,00%

De mutatiegraad is vastgesteld op basis van

Wonen: Bandbreedte:

Wonen:

het 5-jarig gemiddelde, tenzij dit door

4,50-20,00%

Bandbreedte:

Rochdale c.q. taxateur niet reëel wordt

Gemiddelde

4,50-20,00%

geacht (o.a. in geval van recent opgeleverde

exploitatie: 5,96%

Gemiddelde

nieuwbouw). In afwijking van het handboek

Gemiddelde

exploitatie: 6,43%

is in overleg met de taxateur een minimum

uitponden: 5,81%

Gemiddelde

van 4,5% (i.p.v. 2%) gehanteerd.

Parkeren: conform

uitponden: 5,74%

De verkoopmutatiegraad is voor de

basisversie

Parkeren:

beschouwingsperiode conform de

conform

basisversie. Voor de eindwaardeberekening

basisversie

is deze gelijk aan de mutatiegraad in jaar 15.
Instandhoudingsonderhoud

Ten aanzien van de onderhoudslasten is

EGW:

EGW:

aansluiting gezocht bij de VTW-normen.

Gemiddeld € 796

Gemiddeld € 802

€ 576 – € 1.284

€ 530 - € 1.284

MGW:

MGW:

Gemiddeld € 805

Gemiddeld € 814

€ 612 – € 1.278

€ 599 - € 1.278

Student:

Student:

Gemiddeld € 375

Gemiddeld € 638

€ 245 – € 471

€ 347 - € 902

Zorgeenheid

Zorgeenheid

(extramuraal):

(extramuraal):

€ 423

n.v.t.

Parkeren:

Parkeren:

Gemiddeld € 63

Gemiddeld € 89

€ 0 – € 167

€ 20 - € 500

Technische splitsingskosten

Niet afgeweken van de basis versie.

Bijzondere uitgangspunten

Niet van toepassing.

Erfpacht

Het getaxeerde is in een groot aantal gevallen gelegen op erfpachtgrond, met maatwerk is
de erfpacht ingerekend. Deze vrijheidsgraad is indien van toepassing toegepast.

*: Zelfstandige eenheden
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BOG/MOG en Intramuraal
vastgoed
Vrijheidsgraad fullversie

Parameter
Toelichting

2017

2016

Schematische vrijheid

Niet afgeweken van de basis versie.

Markthuur(stijging)

De markthuur is ingeschat door taxateur op basis van referentietransacties, aangezien dit een
betere weergave geeft van en beter aansluit bij de werkelijke situatie dan een modelmatig
bepaalde markthuur. Markthuurstijging conform de basisversie.

Exit yield

De exit-yield is ingeschat door taxateur op

BOG/MOG:

BOG/MOG:

basis van referenties

Gemiddeld 7,200%

Gemiddeld 6,87%

5,00 – 16,22%

5,01 – 8,07%

Intramuraal vastgoed:

Intramuraal vastgoed:

Gemiddeld 7,09%

Gemiddeld 7,18%

6,00 – 8,98%

6,07 – 11,39%

Leegwaarde(stijging)

Niet van toepassing.

Disconteringsvoet

De disconteringsvoet is ingeschat door

BOG/MOG:

BOG/MOG:

taxateur op basis van referenties.

Gemiddeld 9,10%

Gemiddeld 7,43%

5,75 - 16,00%

5,00 - 8,50%

Intramuraal vastgoed:

Intramuraal vastgoed:

Gemiddeld 8,47%

Gemiddeld 7,71%

5,50 - 9,00%

6,50 - 9,00%

Mutatie- en verkoopkans

Niet van toepassing.

Instandhoudingsonderhoud

Ten aanzien van de onderhoudslasten is

De gemiddelde

De gemiddelde

aansluiting gezocht bij de VTW-normen.

kosten per m2 BVO

kosten per m2 BVO

BOG/MOG:

BOG/MOG:

€ 6,34

€ 6,59

Intramuraal vastgoed:

Intramuraal vastgoed:

€ 4,73

€ 4,78

Technische splitsingskosten

Niet afgeweken van de basis versie.

Bijzondere uitgangspunten

Niet van toepassing.

Erfpacht

Het getaxeerde is in een groot aantal gevallen gelegen op erfpachtgrond, met maatwerk is de
erfpacht ingerekend. Deze vrijheidsgraad is indien van toepassing toegepast.

De invulling van deze vrijheidsgraden is door de externe taxateur gevalideerd.
Gehanteerde werkwijze taxaties
De taxaties zijn intern opgesteld en vervolgens door een deskundige externe taxateur (Colliers)
gevalideerd. Voor de validatie heeft Colliers een derde deel van de woon- en parkeerportefeuille
getaxeerd door middel van gevel-/zichttaxatie en een derde deel via een markttechnische
update, voor de overige objecten is een aannemelijkheidsverklaring afgegeven. Tevens zijn de
onderdelen die getaxeerd en geüpdatet zijn, getoetst op basis van beschikbare
referentietransacties. De bedrijfsonroerendgoed- en zorgportefeuille zijn, voor zover getaxeerd
in 2016, gevalideerd door een markttechnische update en het overige deel van deze
portefeuilles door taxatie, door middel van gevel-/zichttaxatie en een toets op basis van
referentietransacties
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Mutatie marktwaarde in verhuurde staat
Mutaties in de marktwaarde in verhuurde staat worden in de winst-en-verliesrekening
verantwoord onder ‘Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille’.
Herwaardering
De herwaarderingsreserve wordt bepaald als het positieve verschil tussen de marktwaarde en
de initiële verkrijgings- of vervaardigingsprijs (zonder rekening te houden met enige afschrijving
of waardevermindering) onder aftrek van (latente) belastingverplichtingen.
Bepaling bedrijfswaarde (ten behoeve van de toelichting)
Onder de bedrijfswaarde wordt verstaan de contante waarde van de aan een actief of
samenstel van activa toe te rekenen toekomstige kasstromen die kunnen worden verkregen
met de uitoefening van het bedrijf. De bedrijfswaarde wordt gevormd door de contante waarde
van de geprognosticeerde kasstromen uit hoofde van toekomstige exploitatieopbrengsten en
toekomstige exploitatielasten, over de geschatte resterende looptijd van de investering.
De kasstroomprognoses zijn gebaseerd op redelijke en onderbouwde veronderstellingen die de
beste schatting van de directie weergeven van de economische omstandigheden die van
toepassing zullen zijn gedurende de resterende levensduur van het actief. De kasstromen zijn
gebaseerd op de eind 2017 intern geformaliseerde meerjarenbegroting en bestrijken een
periode van vijf jaar, behoudens de verwachte kosten van groot onderhoud, erfpacht en overige
contracten met een werkingsduur van meer dan vijf jaar. De kosten van planmatig groot
onderhoud worden gebaseerd op de in de meerjarenonderhoudsbegroting onderkende cycli per
component. Voor latere jaren wordt uitgegaan van de verwachte gemiddelde groeivoeten voor
inflatie, huurstijging en rente alsmede genormeerde lastenniveaus.
De bedrijfswaardeberekening is opgesteld in overeenstemming met de uitgangspunten zoals
deze door de Autoriteit woningcorporaties zijn voorgeschreven.

5.5.3 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor exploitatie
Typering
Dit betreffen complexen in aanbouw die zijn bestemd om te worden ingezet als vastgoed in
exploitatie.
Waarderingsgrondslag
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie wordt gewaardeerd tegen
uitgaafprijzen en toegerekende kosten van het werkapparaat uit hoofde van voorbereiding,
toezicht en directievoering of lagere marktwaarde.
Tijdens de bouw wordt rente toegerekend vanaf het moment dat daadwerkelijk met ontwikkeling
is gestart. De geactiveerde rente wordt berekend tegen de gemiddelde rentevoet over het totale
vreemde vermogen.
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5.6

Financiële vaste activa

5.6.1 Deelnemingen
De deelnemingen van Rochdale 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 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 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 nettoinvestering, 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 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.

5.6.2 Vorderingen op maatschappijen waarin wordt deelgenomen
De vorderingen op maatschappijen waarin wordt deelgenomen worden initieel gewaardeerd
tegen de reële waarde, gewoonlijk de nominale waarde. Vervolgens vindt waardering plaats
tegen geamortiseerde kostprijs waarbij rekening wordt gehouden met eventuele bijzondere
waardeverminderingen.

5.6.3 Latente belastingvorderingen
Latente belastingvorderingen worden opgenomen voor verrekenbare fiscale verliezen en voor
verrekenbare tijdelijke verschillen tussen de waarde van de activa en verplichtingen volgens
fiscale voorschriften enerzijds en de in deze jaarrekening gevolgde waarderingsgrondslagen
anderzijds, met dien verstande dat latente belastingvorderingen alleen worden opgenomen voor
zover het waarschijnlijk is dat er toekomstige fiscale winst zal zijn waarmee de tijdelijke
verschillen kunnen worden verrekend en verliezen kunnen worden gecompenseerd.
De berekening van de latente belastingvordering geschiedt tegen de op het einde van het
verslagjaar geldende belastingtarieven of tegen de in komende jaren geldende tarieven, voor
zover deze al bij wet zijn vastgesteld.
Latente belastingvorderingen worden gewaardeerd tegen contante waarde.
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5.6.4 Leningen u/g
De leningen u/g worden initieel gewaardeerd tegen de reële waarde van het verstrekte bedrag,
gewoonlijk de nominale waarde. Vervolgens vindt waardering plaats tegen geamortiseerde
kostprijs waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele bijzondere waardevermindering.

5.6.5 Bijzonder waardevermindering van financiële activa
Rochdale 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.
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 teruggenomen verlies dient in de winst- en verliesrekening te worden verwerkt. De
boekwaarde van de vorderingen wordt verlaagd met gebruikmaking van een voorziening
wegens oninbaarheid.

5.7

Voorraden

5.7.1 Vastgoed bestemd voor de verkoop
Dit betreft grondposities en opgeleverde nieuwbouwwoningen bestemd voor verkoop. De
waardering van de opgeleverde nieuwbouwwoningen is tegen vervaardigingsprijs en daaraan
toegerekende directe kosten dan wel lagere opbrengstwaarde. De lagere opbrengstwaarde is
de verwachte verkoopprijs en wordt bepaald op basis van taxaties dan wel recente
verkooptransacties van referentiewoningen, onder aftrek van kosten voor verkoop.

5.7.2 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de 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.

5.8

Onderhanden projecten

De post onderhanden projecten in opdracht van derden bestaat uit het saldo van gerealiseerde
projectkosten, toegerekende winst, en indien van toepassing, verwerkte verliezen en reeds
gedeclareerde termijnen. Onderhanden projecten worden afzonderlijk in de balans onder de
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vlottende activa gepresenteerd. Indien de onderhanden projecten een creditstand vertonen
worden deze gepresenteerd onder de kortlopende schulden.

5.9

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de
tegenprestatie. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs, veelal gelijk aan de nominale waarde. Een voorziening voor
oninbaarheid gebaseerd op een statische beoordeling per balansdatum wordt in mindering
gebracht op de boekwaarde van de vordering.

5.10 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 rentebaten – ter onmiddellijke beschikking staan. Liquide middelen worden
gewaardeerd tegen nominale waarde.

5.11 Herwaarderingsreserve
De herwaarderingsreserve wordt bepaald als het positieve verschil tussen de marktwaarde en
de initiële verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van (latente) belastingverplichtingen.
De aanschafwaarde op basis van verkrijgings- of vervaardigingsprijs is gebaseerd op de
gefixeerde boekwaarde per 1 januari 2012. Vanaf 2012 worden investeringsmutaties verwerkt
en wordt niet meer afgeschreven.
In de herwaarderingsreserve worden de ongerealiseerde waardevermeerderingen van de
onroerende zaken in exploitatie opgenomen. Er is sprake van een ongerealiseerde
waardevermeerdering indien de marktwaarde van een waarderingscomplex op balansdatum
hoger is dan de boekwaarde op basis van de verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs. Indien op
een waarderingscomplex in het verleden een waardevermindering is verantwoord, dan wordt
pas een herwaarderingsreserve gevormd voor het betreffende complex voor zover de
marktwaarde hoger is dan de verkrijgings- of vervaardigingsprijs.
Het gerealiseerde deel van de herwaarderingsreserve van op marktwaarde gewaardeerde
onroerende zaken in exploitatie worden rechtsreeks ten gunste van de overige reserves
verantwoord. Daar de waardevermeerdering van de onroerende zaken in exploitatie reeds ten
gunste van de winst- en verliesrekening is gebracht - en in verband hiermee een
herwaarderingsreserve is gevormd – is verwerking van de daaropvolgende realisatie.

5.12 Voorzieningen
Een voorziening wordt gevormd indien Rochdale op balansdatum een in rechte afdwingbare of
feitelijke verplichting heeft, waarvan het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling een uitstroom
van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang betrouwbaar is te schatten. De omvang
van de voorziening wordt bepaald door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk
zijn om de desbetreffende verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen. Tenzij
anders vermeld, worden voorzieningen gewaardeerd tegen nominale waarde.
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5.12.1 Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen
In het geval per balansdatum sprake is van feitelijke dan wel juridische
investeringsverplichtingen inzake 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 ‘Overige waardeveranderingen
vastgoedportefeuille’.

5.12.2 Voorziening deelnemingen
De voorziening deelnemingen is gevormd voor de verwachte uitstroom van middelen doordat
de waarde van een deelneming volgens de vermogensmutatiemethode nihil of negatief is
geworden en Rochdale instaat voor de schulden van deze deelneming, respectievelijk de
feitelijke verplichting heeft deze deelneming tot betaling van haar schulden in staat te stellen.

5.12.3 Overige voorzieningen
De overige voorzieningen zijn gevormd voor onder andere jubileumuitkeringen aan personeel
en loopbaanontwikkeling. De voorzieningen zijn beide gewaardeerd tegen nominale waarde.
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 salaris, duur van het dienstverband en leeftijd.
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.

5.13 Langlopende schulden
Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.
Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de schulden worden in de
waardering bij eerste verwerking opgenomen. Schulden worden na eerste verwerking
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend
met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten.
Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op
basis van de effectieve rente gedurende de geschatte looptijd van de schulden in de winst-enverliesrekening als interestlast verwerkt.
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5.14 Afgeleide financiële instrumenten (derivaten)
5.14.1 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 gebruik maken van recente markttransacties tussen onafhankelijke partijen;
• het gebruik maken 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 (zie hoofdstuk 7).

5.14.2 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 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.
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.
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
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.
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Op het moment van de eerste verantwoording worden deze derivaten gerubriceerd als
‘Derivaten met toepassing van kostprijshedge-accounting’. De waardering en resultaatbepaling
is als volgt:
• Op moment van eerste waardering wordt de kostprijs 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 geamortiseerde kostprijs of lagere marktwaarde,

waarbij een lagere waarde in geval van een effectieve hedgerelatie 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 hedgerelatie een ineffectief deel bevat dat 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 hedgerelatie niet meer voldoet aan de criteria voor hedge accounting. Indien de afgedekte
positie een in de toekomst verwachte transactie betreft, vindt de verwerking van de
hedgeresultaten als volgt plaats: indien de verwachte transactie naar verwachting niet meer
plaatsvindt wordt het hiermee samenhangende cumulatieve resultaat op het hedge-instrument
dat in de periode waarin de hedge effectief buiten de winst- en verliesrekening of off-balance
was gehouden, naar de winst- en verliesrekening overgebracht.

5.15 Operationele leasing
Leasecontracten waarbij een groot deel van de voor- en nadelen verbonden aan het eigendom
niet bij Rochdale ligt, worden verantwoord als operationele leasing. Verplichtingen uit hoofde
van operationele leasing worden, rekening houdend met ontvangen vergoedingen van de
lessor, op lineaire basis verwerkt in de winst-en-verliesrekening over de looptijd van het
contract.
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6. Grondslagen voor bepaling van het resultaat
6.1

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde
prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De resultaten op transacties worden
verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; verliezen reeds zodra zij voorzienbaar zijn.
Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde
waardeveranderingen van op actuele waarde gewaardeerde vaste activa en afgeleide financiële
instrumenten.
De winst- en verliesrekening wordt verantwoord op basis van de functionele indeling. Omdat
Rochdale naast verhuuractiviteiten tevens activiteiten verricht op het gebied van ontwikkeling
van vastgoed en verkoop van delen van de vastgoedportefeuille, geeft de functionele indeling
de gebruiker van de jaarrekening een beter inzicht dan de categoriale indeling.
In de functionele winst- en verliesrekening zijn alle opbrengsten direct toe te rekenen aan de
activiteiten van Rochdale. Bij de kosten is er een onderscheid tussen de direct toerekenbare
kosten en de indirecte kosten. De direct toerekenbare kosten worden bij het betreffende
onderdeel verantwoord. De toerekening van de indirecte kosten aan de onderscheiden
onderdelen van de functionele winst- en verliesrekening gebeurt op basis van verdeelsleutels.

6.1.1 Opbrengstverantwoording algemeen
Opbrengsten uit de levering van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en
risico’s met betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper.
Opbrengsten uit de levering van diensten geschieden naar rato van de geleverde prestaties,
gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te
verrichten diensten.

6.1.2 Lastenverantwoording algemeen
Lasten worden verantwoord in het jaar waarop ze betrekking hebben. Hierbij wordt onderscheid
gemaakt tussen direct en indirect toe te reken en kosten. Rochdale rekent indirecte kosten toe
aan activiteiten op basis van de verdeling van de directe salariskosten per activiteit.

6.2

Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille

6.2.1 Huuropbrengsten
De huuropbrengsten zijn het resultaat van het gevoerde huurprijsbeleid van de groep, rekening
houdend met de door het Rijk bepaalde kaders – zoals maximale huurverhoging van 2,8% voor
sociale huurwoningen, maximaal redelijke huur en maximale huursomstijging van inflatie + 1% –
onder aftrek van huurderving wegens leegstand en oninbaarheid.

6.2.2 Opbrengsten servicecontracten
Dit betreffen ontvangen bedragen van huurders en bewoners ter dekking van te maken en
gemaakte servicekosten. Jaarlijks vindt verrekening plaats op basis van de daadwerkelijke
bestedingen. De kosten worden verantwoord onder de lasten servicecontracten.
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6.2.3 Lasten onderhoudsactiviteiten
Onder deze post worden alle direct aan het verslagjaar toe te rekenen kosten van onderhoud
(anders dan groot onderhoud) verantwoord voor zover deze betrekking hebben op het vastgoed
in exploitatie. Van toerekenbaarheid is sprake als de daadwerkelijke werkzaamheden in het
verslagjaar hebben plaatsgevonden. Reeds aangegane verplichtingen waarvan de
werkzaamheden nog niet zijn uitgevoerd op balansdatum worden verwerkt onder de niet uit de
balans blijkende verplichtingen.

6.3

Netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling

Dit betreft het resultaat uit verkoopprojecten. Voor onderhanden projecten, waarvan het
resultaat op betrouwbare wijze kan worden bepaald, worden de projectopbrengsten en de
projectkosten verwerkt als netto-omzet en kosten in de winst-en-verliesrekening naar rato van
de verrichte prestaties per balansdatum (de ‘Percentage of Completion’-methode, ofwel de
PoC-methode).
De voortgang van de verrichte prestaties wordt bepaald op basis van de tot de balansdatum
gemaakte projectkosten in verhouding tot de geschatte totale projectkosten. Als het resultaat
(nog) niet op betrouwbare wijze kan worden ingeschat, dan worden de opbrengsten als nettoomzet verwerkt in de winst-en-verliesrekening, tot het bedrag van de gemaakte projectkosten
dat waarschijnlijk kan worden verhaald; de projectkosten worden dan verwerkt in de winst-enverliesrekening in de periode waarin ze zijn gemaakt. Zodra het resultaat wel op betrouwbare
wijze kan worden bepaald, vindt opbrengstverantwoording plaats volgens de PoC-methode
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, die kosten die in het
algemeen aan projectactiviteiten worden toegerekend en toegewezen kunnen worden aan het
project en andere kosten die contractueel aan de opdrachtgever kunnen worden toegerekend.
Indien het waarschijnlijk is dat de totale projectkosten de totale projectopbrengsten
overschrijden, worden de verwachte verliezen onmiddellijk in de winst-en-verliesrekening
verwerkt. Deze verliezen worden verwerkt in de kostprijs van de omzet. De voorziening voor de
verliezen maakt onderdeel uit van de post ‘Onderhanden projecten’.
De kosten die toe te rekenen zijn aan de verkoop van vastgoed in ontwikkeling worden
verantwoord onder de lasten verkocht vastgoed in ontwikkeling.

6.4

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille

Onder deze rubriek worden de volgende verkoopresultaten opgenomen:
• gerealiseerde verkopen van vastgoed in exploitatie;
• verkoopopbrengst bij levering van vastgoed bestemd voor de verkoop.
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Opbrengsten worden verantwoord op het moment van levering (passeren transportakte). De
kosten die toe te rekenen zijn aan de verkoop van de vastgoedportefeuille worden verantwoord
onder de toegerekende organisatiekosten.

6.5

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille

6.5.1 Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Dit betreft waardeverminderingen en eventuele terugname hiervan, die gedurende het
verslagjaar zijn ontstaan vanuit nieuw aangegane juridische en feitelijke verplichtingen met
betrekking tot investeringen in nieuwbouw, woningverbetering en herstructurering.

6.5.2 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille
De niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille hebben betrekking op
waardemutaties van op actuele waarde geactiveerde activa.

6.5.3 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille bestemd voor
verkoop
Dit betreft waardeveranderingen die ontstaan door een wijziging in de waarde van de
vastgoedportefeuille bestemd voor de verkoop in het lopende verslagjaar.

6.6

Leefbaarheid

De hieronder verantwoorde kosten betreffen kosten van fysieke ingrepen en sociale activiteiten
niet zijnde investeringen en uitgaven voor activiteiten in de omgeving van woongelegenheden
van Rochdale, die de leefbaarheid in buurten en wijken ten goede moeten komen.

6.7

Financiële baten en lasten

6.7.1 Rentebaten en rentelasten
Rentebaten worden tijdsevenredig in de winst- en verliesrekening verwerkt, rekening houdend
met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Rentelasten worden
toegerekend aan de opeenvolgende verslagperioden naar rato van de resterende hoofdsom.
(Dis)agio en aflossingspremies worden als rentelast aan de opeenvolgende verslagperioden
toegerekend, zodanig dat tezamen met de over de lening verschuldigde rentevergoeding de
effectieve rente in de winst- en verliesrekening wordt verwerkt en in de balans de
amortisatiewaarde van de schuld. Periodieke rentelasten en soortgelijke lasten komen ten laste
van het jaar waarover zij verschuldigd worden.

6.7.2 Activeren van rentelasten
Rentelasten worden geactiveerd voor kwalificerende activa gedurende de periode van
vervaardiging van een actief, indien het een aanmerkelijke hoeveelheid tijd vergt om het actief
gebruiksklaar of verkoopklaar te maken. De te activeren rente wordt berekend op basis van de
verschuldigde rente over specifiek voor de vervaardiging opgenomen leningen en van de
gewogen rentevoet van leningen die niet specifiek aan de vervaardiging van het actief zijn toe
te rekenen, in verhouding tot de uitgaven en periode van vervaardiging. Geactiveerde rente
wordt in de winst-en-verliesrekening in mindering gebracht op de post rentelasten en
soortgelijke kosten.
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6.8

Resultaat deelnemingen

Het resultaat is het bedrag waarmee de boekwaarde van de deelneming sinds de voorafgaande
jaarrekening is gewijzigd als gevolg van het door de deelneming behaalde resultaat voor zover
dit aan Rochdale wordt toegerekend.

6.9

Belastingen

Vanaf 1 januari 2008 is Rochdale integraal belastingplichtig geworden voor de
vennootschapsbelasting. Corporaties zijn sindsdien verplicht over hun integrale activiteiten
vennootschapsbelasting te betalen. Een en ander is vastgelegd in een
vaststellingsovereenkomst (VSO). In deze VSO zijn specifieke bepalingen opgenomen met
betrekking tot de waardering van posten op de fiscale openingsbalans en de wijze van
resultaatneming.
De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de winsten verliesrekening, rekening houdend met beschikbare fiscaal compensabele verliezen uit
voorgaande boekjaren (voor zover niet opgenomen in de latente belastingvorderingen) en
vrijgestelde winstbestanddelen en na bijtelling van niet-aftrekbare kosten. Tevens wordt
rekening gehouden met wijzigingen die optreden in de latente belastingvorderingen en latente
belastingschulden uit hoofde van wijzigingen in het te hanteren belastingtarief.

6.10 Indirecte kosten
6.10.1 Afschrijvingen materiële vaste activa
Op vastgoed in exploitatie wordt niet afgeschreven. De afschrijvingen op onroerende en
roerende zaken ten dienste van de exploitatie worden gebaseerd op de historische kostprijs
(kantoorpand) of 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.
Afschrijvingen worden via verdeelsleutels toegerekend aan de afzonderlijke activiteiten.

6.10.2 Lonen en salarissen en sociale lasten
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst- en
verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

6.10.3 Pensioenlasten
Rochdale heeft pensioenregelingen ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Stichting
Pensioenfonds voor de Woningcorporaties (SPW) en Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor
de Bouwnijverheid (BpfBOUW). Hierbij is een pensioen toegezegd aan het personeel op
pensioengerechtigde leeftijd, afhankelijk van leeftijd, salaris en dienstjaren. Rochdale heeft in
het geval van een tekort bij het fonds geen verplichting tot het voldoen van aanvullende
bijdragen anders dan hogere toekomstige premies. De pensioenregelingen zijn overeenkomstig
RJ 271 verwerkt als een toegezegde bijdrageregeling.

100

PricewaterhouseCoopers
Accountants N.V.
Uitsluitend voor
identificatiedoeleinden

De pensioenlasten in de winst- en verliesrekening bestaan uit de verschuldigde premies over
het lopende boekjaar. Te betalen premie dan wel vooruitbetaalde premie per jaareinde wordt
als overlopend passief respectievelijk overlopend actief verantwoord.
De door SPW gepubliceerde dekkingsgraad per 31 december 2017 bedraagt 115,7% (2016:
109,5%). De door BpfBOUW gepubliceerde dekkingsgraad per 31 december 2017 bedraagt
117,9% (2016: 110,3%). Hiermee voldoen de pensioenfondsen aan de minimale vereiste
ondergrens van 105% die voorgeschreven is door De Nederlandsche Bank (DNB).
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7. Financiële instrumenten en risicobeheersing
(bedragen x 1.000, tenzij anders vermeld)

7.1

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.

7.2

Doelstellingen en beleid inzake beheer financiële risico’s

Een belangrijke doelstelling van het financieringsbeleid van de groep is het voorkomen dan wel
spreiden van ongewenste financiële risico’s zoals rente- en liquiditeitsrisico’s. Het beleid is erop
gericht het jaarlijks renterisico te maximeren op 15% van de leningenportefeuille. In dit kader
maakt Rochdale tevens gebruik van afgeleide financiële instrumenten, zoals renteswaps ter
afdekking van het renterisico dat ontstaat uit haar financieringsactiviteiten. Zij gebruikt deze
instrumenten uitsluitend indien er een onderliggende lening aanwezig is en de toepassing tot
een positie van de totale leningenportefeuille leidt, welke vergelijkbaar is met een positie zonder
gebruik te maken van deze instrumenten. Hierbij past zij kostprijshedge-accounting toe (zie
paragraaf 9.10.1). Het beleid van Rochdale is om niet te handelen in financiële instrumenten.
De belangrijkste risico’s uit hoofde van de financiële instrumenten van Rochdale zijn het
kredietrisico, liquiditeitsrisico, valutarisico, renterisico (prijs- en kasstroomrisico) en marktrisico.
Het beleid van de groep om deze risico’s te beperken is als volgt.
Kredietrisico
Voor Rochdale is het risico inzake huurdebiteuren relatief hoog. Hiervoor is een voorziening
getroffen en er wordt ingezet op optimalisering van de huurincasso-activiteiten om het risico te
verkleinen.
Liquiditeitsrisico
Dit betreft het risico dat de groep over onvoldoende middelen beschikt om aan haar directe
verplichtingen te kunnen voldoen. Om te waarborgen dat Rochdale aan haar verplichtingen kan
voldoen, zijn naast het aantrekken van langlopende leningen, kasgeld- en rekeningcourantkredietfaciliteiten beschikbaar voor een bedrag van in totaal € 25.000. Voor 2017 geldt
dat deze kasgeld- en rekening-courantkredietfaciliteiten zijn onderverdeeld in een
gecommitteerde faciliteit van € 10.000 en een niet-gecommitteerde faciliteit van € 15.000.
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)
Rochdale loopt renteprijs- en rentekasstroomrisico’s over de rentedragende vorderingen (met
name begrepen onder financiële vaste activa), effecten en liquide middelen en rentedragende
langlopende en kortlopende schulden (waaronder schulden aan kredietinstellingen).
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Voor vastrentende langlopende vorderingen en langlopende leningen loopt de groep het risico
dat de marktwaarde van de vorderingen en leningen zal dalen respectievelijk stijgen als gevolg
van veranderingen in de marktrente (i.c. prijsrisico). Voor deze vorderingen en schulden worden
geen financiële derivaten uit hoofde van veranderingen in de marktrente afgesloten.
Voor vorderingen en schulden met variabele rente loopt de groep risico ten aanzien van
toekomstige kasstromen als gevolg van veranderingen in de marktrente (i.c. kasstroomrisico).
Voor schulden met variabele renteafspraken wordt het kasstroomrisico deels afgedekt om het
risico van een rentestijging te mitigeren. Dit wordt gedaan door renteswapcontracten af te
sluiten, waarbij de variabele rente wordt geruild voor een vaste rente. Verwezen wordt verder
naar paragraaf 9.10.1.

7.3

Rentevoet leningen 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. De gemiddelde rentevoet van de leningen kredietinstellingen bedraagt gemiddeld
3,86% (2016: 3,88%).
(x € 1.000)
Restant
looptijd

31-12-2017 Renteklasse
Tot 3%

3% - 4%

4% - 5%

5% - 6%

6% - 7%

> 7%

Totaal

1 – 5 jaar

122.571

105.929

102.715

771

7.260

744

339.990

> 5 jaar

249.927

111.149

566.686

19.813

-

-

947.575

372.498

217.078

669.401

20.584

7.260

744

1.287.565

7.4

Kasstroomrisico’s leningen kredietinstellingen

Onderstaande vervalkalender van de leningenportefeuille geeft inzicht in de jaarlijkse bedragen
betreffende de contractueel bepaalde kasstromen uit hoofde van de jaaraflossingen en de
eindaflossingen:
(x € 1.000)

Beginstand

Jaaraflossingen

Eindaflossingen

Eindstand

2018

1.287.565

6.745

50.784

1.230.036

2019

1.230.036

7.018

76.345

1.146.673

2020

1.146.673

5.873

93.000

1.047.800

2021

1.047.800

5.788

84.181

957.831

2022

957.831

5.126

28.891

923.814

De duration van de leningenportefeuille kredietinstellingen bedraagt gemiddeld 11,7 jaar (2016:
11,9 jaar). In de vervalkalender is geen rekening gehouden met nieuw aan te trekken leningen.
Hierna worden de renterisico’s van de leningenportefeuille per lening soort toegelicht:
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• De rente van de vastrentende leningen is voor de gehele looptijd gefixeerd dan wel tot het

renteherzienings-moment. Het risico van deze leningen betreft:
o op het moment van renteherziening indien de rente hoger dan wel lager is dan de
oude contractrente;
o 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 gebaseerd op
driemaands- en weeks-Euribor. De rente van de roll-over leningen is opgebouwd uit het
Euribor-percentage en een liquiditeitsopslag die varieert van +1 basispunt tot +60
basispunten.
• Het renterisico van de roll-over leningen (waarbij de rente per drie maanden wordt herzien)
was tot februari 2017 voor € 110.000 afgedekt met rente-instrumenten (zijnde renteswaps).
Over het boekjaar 2017 beliep de netto rentelast inzake deze leningen, inclusief de rente uit
hoofde van de swaps, € 3.666. Na het verlopen van een renteswap van € 25.000 in februari
2017 bedroeg de totale afdekking nog € 85.000 en bedroeg het gemiddelde rentepercentage
van deze leningen 4,31%.
• Rochdale heeft per ultimo 2017 in totaal voor € 50.600 aan basisrenteleningen in haar
leningenportefeuille. De basisrenteleningen hebben een rentetarief dat bestaat uit twee
componenten, zijnde een basisrente en een kredietopslag. De basisrente geldt voor de
volledige looptijd van de leningen. De kredietopslag geldt voor de overeengekomen periode,
waarbij de eerste minimale looptijd vijf jaar bedraagt. Na vijf jaar dient een nieuwe
kredietopslag met de bank overeengekomen te worden, waar geen minimale looptijd voor
geldt. De rentepercentages van de 9 basisrenteleningen liggen tussen de 3,17% en 4,96%,
inclusief de kredietopslag van tussen de 17 basispunten en de 35 basispunten.

7.5

Reële waarde

De reële waarde van de belangrijkste in de balans en niet in de balans opgenomen financiële
instrumenten van de groep luidt als volgt:
(x € 1.000)

Reële waarde

Boekwaarde

31-12-2017

31-12-2016

31-12-2017

31-12-2016

1.666.251

1.778.866

1.287.565

1.324.283

-13.021

-18.177

In de balans opgenomen:
Schulden aan kredietinstellingen
Niet in de balans opgenomen:
Renteswaps

De marktwaarde van de leningen is berekend tegen de swapcurve op basis van de 6-maands
Euribor plus 0,30% opslag voor de gemiddelde looptijd leningen van 18 jaar. De gehanteerde
uitgangspunten zijn:
Basisrentelening:
• De marktwaarde is bepaald door enkel de basisrente (=rente exclusief opslag) te nemen.
• De marktwaarde betreft de waarde vanaf rekendatum tot einde looptijd.
Renteconversie:
• De marktwaarde betreft de waarde vanaf rekendatum tot renteconversie.
Roll-over lening:
• Wordt niet berekend (marktwaarde = nominale waarde).
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De marktwaarde van de renteswaps is berekend tegen de eonia-curve en is exclusief
opgelopen rente. De 1-jaars marktrente exclusief opslag bedroeg ultimo 2017 -0,23%.

105

PricewaterhouseCoopers
Accountants N.V.
Uitsluitend voor
identificatiedoeleinden

8. Belangrijke inschattingen ten aanzien van waardering
en resultaatbepaling
Het management dient veronderstellingen en schattingen te maken die van invloed zijn op de
waardering van activa en verplichtingen, op de resultaatbepaling en de rapportage van
voorwaardelijke activa en verplichtingen.

8.1

Waardering vastgoedportefeuille

8.1.1 Vastgoedportefeuille, marktwaarde in verhuurde staat
De belangrijkste uitgangspunten welke bij de bepaling van de marktwaarde in verhuurde staat
van de op actuele waarde gewaardeerde DAEB en niet-DAEB vastgoed in exploitatie zijn
gehanteerd zijn uiteengezet in paragraaf 9.2. De volgende aspecten met een bijzondere invloed
op de uitkomsten van de waardering kennen ten tijde van het opmaken van deze jaarrekening
een bijzondere onzekerheid.
Gemiddelde resterende looptijd bestaande huurcontracten
Deze is voor contracten met een bekende looptijd gebaseerd op de contractueel minimaal
resterende contractduur. Voor woningen welke zijn verhuurd aan huurders met recht op
huurbescherming is voor de marktwaarde op basis van historische informatie de gemiddelde
mutatiegraad op respectievelijk 6,72% (doorexploiteren) en 5,11% (uitponden) bepaald.
Verhuurdersheffing
De sector is geconfronteerd met een verhuurdersheffing. De basis voor deze heffing, en
precieze hoogte ervan in de komende jaren en het aantal jaren dat deze heffing zal blijven
bestaan zijn onzeker.
Rochdale heeft conform het waarderingshandboek de volgende tarieven gehanteerd, waarmee
in de berekening van de marktwaarde rekening is gehouden:
Tarief
Tarief WOZ

2018 en 2019
0,591%

2020 en 2021
0,592%

2022

2023 en verder
0,593%

0,567%

Huurbeleid
Sinds 2013 mogen woningcorporaties de huren voor huishoudens met een relatief hoog
verzamelinkomen jaarlijks extra verhogen. Met deze maatregel wil het kabinet het zogenaamde
scheefwonen tegengaan en de doorstroming op de woningmarkt bevorderen. Rochdale heeft in
2017 gebruik gemaakt van deze toegestane ruimte en is voornemens dat ook in de komende
jaren te doen.
Op 9 februari 2016 stemde de Tweede Kamer in met het nieuwe Huurbeleid. Onderdeel hiervan
is de huursombenadering, die per 1 januari 2017 is ingevoerd. Uitgangspunt is een
huursomstijging van maximaal 1% boven inflatie voor de sociaal verhuurde woningen.
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Passend toewijzen
Vanaf 1 januari 2016 moeten corporaties passend toewijzen, wat betekent dat aan minstens
95% van de mensen met potentieel recht op huurtoeslag een woning wordt toegewezen met
een huur onder de aftoppingsgrens (€ 592 of € 635). Daarnaast is in ons huurbeleid vastgelegd
om 80% van de vrijkomende woningen te verhuren onder de aftoppingsgrens. Dit aandeel ligt
iets hoger dan in de Amsterdamse Samenwerkingsafspraken, waar wordt uitgegaan van
minimaal 75%.

8.1.2 Timing en verwerking van onrendabele investeringen nieuwbouw en
herstructurering
In de jaarrekening worden naast juridisch afdwingbare verplichtingen tevens feitelijke
verplichtingen verwerkt die kunnen worden gekwalificeerd als ‘intern geformaliseerd en extern
gecommuniceerd’. Hiervan is sprake wanneer uitingen namens de corporatie zijn gedaan
richting huurders, gemeenten en overige stakeholders aangaande verplichtingen inzake
toekomstige herstructureringen en toekomstige nieuwbouwprojecten. Een feitelijke verplichting
is gekoppeld aan het besluitvormingsproces van de corporatie rondom projectontwikkeling en
herstructurering. Van een feitelijke verplichting is sprake indien de formalisering van de
definitieve ontwerpfase en afgeleid het aanvragen van de bouwvergunning heeft
plaatsgevonden.
De aannames gedaan bij de financiële impact van bovengenoemde feitelijke verplichtingen
kunnen afwijken bij daadwerkelijke realisatie van de projecten. Planvorming kan onder meer
wijzigingen in de tijd ondergaan door bewegingen in het prijsniveau van leveranciers, wettelijke
procedures en aanpassingen in de voorgenomen bouwproductie.

8.2

Verwerking fiscaliteit

Met betrekking tot de vennootschapsbelasting heeft Rochdale een fiscale strategie gekozen en
fiscale planning opgesteld. De belangrijkste standpunten waar stelling ingenomen is betreffen:
• de waardebepaling van de ontwikkelrechten;
• het onderscheid tussen onderhoudskosten en investeringen;
• de verwerking van projectontwikkelingsresultaten.
Rochdale volgt in haar fiscale strategie en fiscale planning de binnen de sector gangbare
standpunten, die in overeenstemming zijn met de ‘Vaststellingsovereenkomst belastingplicht
woningcorporaties’ (VSO2) en naar de mening van belastingadviseurs pleitbaar zijn.
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9. Toelichting op de geconsolideerde balans
(x € 1.000, tenzij anders vermeld)

9.1

Materiële vaste activa

De mutaties in de onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie zijn in het
navolgende schema samengevat:

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de
exploitatie

2017

2016

49.138

47.365

Afschrijvingen

-15.847

-14.184

Cumulatieve waardeverminderingen

-13.156

-11.947

20.135

21.234

Investeringen

-63

1.666

Afschrijvingen

-1.386

-1.663

-
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4.271

-1.209

Stand per 31 december
Verkrijgingsprijzen

Boekwaarde
Mutaties

Overboekingen van vastgoedbeleggingen in exploitatie
Waardemutatie kantoorpand

-6.363

-

Buitengebruikstelling afschrijvingen

6.363

-

Totaal mutaties

2.822

-1.099

42.712

49.138

-10.870

-15.847

Cumulatieve waardeverminderingen

-8.885

-13.156

Boekwaarde

22.957

20.135

Buitengebruikstelling verkrijgingsprijzen

Stand per 31 december
Verkrijgingsprijzen
Afschrijvingen

Voor de post onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie worden de volgende
componenten en afschrijvingstermijnen gehanteerd:
• Automatisering
: lineair 5 jaar
• Vervoermiddelen
: lineair 5 jaar
• Inventaris kantoor
: lineair 5 of 10 jaar
• Kantoorgebouw (componentenbenadering) :
o Casco
: lineair 40 jaar
i) Installaties
: lineair 20 jaar
Het kantoorpand inclusief inventaris is verzekerd voor € 31.000. De boekwaarde van het
kantoorpand bedraagt
€ 19.500 en is gelijk aan de lagere opbrengstwaarde.
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Rochdale heeft het WSW gevolmachtigd om, in voorkomende gevallen, een hypotheek te
vestigen op het kantoorpand. Van deze volmacht heeft het WSW gedurende het verslagjaar
geen gebruik gemaakt.

9.2

Vastgoedbeleggingen

De mutaties in het vastgoed zijn in het navolgende schema samengevat:
Vastgoed in ontwikkeling
DAEB vastgoed in

Niet-DAEB vastgoed in

bestemd voor eigen

exploitatie

exploitatie

exploitatie

2017

2016

Verkrijgingsprijzen

1.515.349

2017

1.518.309

282.622

266.631

Herwaarderingen

2.632.739

2.135.789

259.816

210.207

Waardeverminderingen

2016

-

2017

2016

9.889

9.261
-

-

-2.482

-6.659

476.838

7.407

2.602

219

15.983

5.072

-619

-12.263

-3.480

-11.843

-1.061

Boekwaarden
1 januari
Presentatiewijziging

4.148.088

3.654.098

-165.800

542.438
165.800

Investeringen

47.462

13.349

Opleveringen

11.750

4.099

Desinvesteringen

-10.301

-21.551

-6.008

-5.620

Aanpassing reële waarde

529.139

478.701

91.570

85.148

Overige mutaties

-19.160

-27.327

-4.540

33.191

13.397

97

Waardeverminderingen

-30.192

-

-1.328

-

-260

4.177

Totaal mutaties

362.898

447.271

250.915

112.319

5.014

4.805

Verkrijgingsprijzen

1.499.461

1.515.349

348.124

282.622

15.163

9.889

Herwaarderingen

3.041.717

2.632.739

446.557

259.816

-30.192

-

-1.328

-

-2.742

-2.482

4.510.986

4.148.088

793.353

542.438

12.421

7.407

Waardeverminderingen
Boekwaarden

5.421

-

-

Presentatiewijziging
In de Woningwet (2015) is vastgelegd dat woningcorporaties DAEB-activiteiten moeten
scheiden van niet-DAEB-activiteiten. De presentatiewijziging van € 166.000 tussen DAEB en
Niet-DAEB is het gevolg van deze administratieve splitsing.
Voorraadmutaties
In 2017 is de Dammer (sociale huurwoningen in Amsterdam Noord) opgeleverd en is het
bedrijfspand aan de Gangeslaan te Purmerend omgebouwd naar woningen. Er is tevens voor €
16.000 aan verkopen gerealiseerd.
Investeringen
In 2017 is € 52.000 geïnvesteerd in het vastgoed. Dit betreft o.a. het project open
verbrandingstoestellen, het Zuidelijk Veld, Jeruzalem blok CF en JKL, Posjesweg, Kinkerbuurt
fase 4 en Poelenburg.
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Overige mutaties
Dit betreft overboekingen naar vastgoedbeleggingen in ontwikkeling (€ 13.400) en naar
onderhanden projecten
(€ 10.300).
Autonome marktontwikkeling
De reële waardemutatie is in 2017 uitgekomen op een stijging van € 621.000. Dit is de
waardemutatie die in de resultatenrekening wordt opgenomen. De factoren die de
waardemutatie beïnvloed hebben, zijn:
• de forse leegwaardestijging, gemiddeld 16%;
• daling van de disconteringsvoet, gemiddeld met 66 bp;
• de effecten van de macro-economische parameters op de opbrengsten en kosten;
• stijging van de lasten die aan de WOZ-waarde gekoppeld zijn;
• het effect van de juridische en feitelijke verplichtingen (nieuwe verkoopregels).

De autonome waardestijging is grotendeels toe te wijzen aan de leegwaardestijging (circa €
32.000) en de verlaging van de disconteringsvoet(circa € 475.000). De gewijzigde
verkoopregels en de stijging van de exploitatielasten, hebben tezamen een negatief effect van
circa € 175.000 op de marktwaarde.
Ongedeeld eigendom
Rochdale heeft gezamenlijk met Stichting DUWO vijf complexen met 1.755 verhuureenheden in
ongedeeld eigendom. Het belang van Rochdale in dit ongedeeld eigendom bedraagt 50%.
Deze verhuureenheden worden gewaardeerd tegen 50% van de totale waarde van deze
complexen.
WSW Hypotheekrechten
Rochdale heeft het WSW gevolmachtigd om, in voorkomende gevallen, een hypotheek te
vestigen op het gehele bezit. Van deze volmacht heeft het WSW gedurende het verslagjaar
geen gebruik gemaakt.
Juridische en feitelijke verplichtingen inzake de waardering van het vastgoed
Het besluit van 27 maart 2017 tot wijziging van het BTIV voegt nieuwe regelgeving toe voor de
verkoop van corporatiebezit. Kort samengevat heeft dat consequenties voor blijvend
gereguleerde woningen: woningen met 144 of minder WWS-punten. De kopende partij is
verplicht deze woningen zeven jaar te exploiteren. Uitponden is pas vanaf het achtste jaar
toegestaan. Uit de marktontwikkeling blijkt dat beleggers, vanwege het feit dat er geen
geschikte beleggingsalternatieven zijn, momenteel niet kopen om direct te gaan uitponden.
Deze verkooprestricties hebben daardoor geen of beperkte invloed op de marktwaarde in het
werkgebied van Rochdale.
Rochdale 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
doorexploitatiescenario.
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De in Amsterdam werkzame corporaties hebben met de gemeente Amsterdam
gemeenschappelijk prestatieafspraken gemaakt. Onderdeel van deze afspraken is dat tot 2020
verkoop is toegestaan, tot er bij de gezamenlijke corporaties nog minimaal 162.000 sociale
huurwoningen in het bezit zijn. 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 mogelijke effect van deze afspraak voor Rochdale te kwantificeren, omdat niet te bepalen is
of en zo ja op welk moment het verkoopvolume in de verschillende marktgebieden bereikt zal
worden.
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 2020 geen verkopen in te
rekenen.
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:
Parameter

Mutatiegraad (door-

Gehanteerd in

Afwijking t.o.v.

Effect op

Relatief effect op

marktwaarde 31-

gehanteerde

marktwaarde

marktwaarde

12-2017

waarde

6,71% - 5,11%

min 1,0%

-/- 334.000

-/- 6,5%

Disconteringsvoet

6,19%

plus 0,5%

-/- 360.000

-/- 7,0%

Leegwaarde ontwikkeling (jaar

6,59%

plus 1,0%

20.000

0,4%

exploiter/uitponden)

1, daarna inflatie)

Op basis van de gevoeligheidsanalyse marktwaarde vastgoed in exploitatie is zichtbaar dat de
disconteringsvoet en de mutatiegraad de grootste invloed hebben op de uitkomst van de
marktwaarde per 31 december 2017. Een aanpassing van 0,5% punt in de disconteringsvoet
geeft een mutatie van € 360.000 en een aanpassing van de mutatiegraad met 1% heeft een
mutatie van € 334.000 tot gevolg. Deze mutaties leiden niet direct tot andere uitkomsten ten
aanzien van de beoordeling van de solvabiliteit en andere vermogensratio’s per 31 december
2017, zoals de loan to value. De financiële positie is hiermee beperkt gevoelig voor
schommelingen in de belangrijkste variabele en in de marktwaardeberekening.
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Marktwaarde in verhuurde

Jaarrekening

staat )

Waarde vastgoed-

Waarde vastgoed-

portefeuille op basis

portefeuille op basis

van doorexploiteren

van uitponden

Totaal

€ 5.304.339

€ 4.558.126

€ 4.438.258

Woningen

€ 5.104.743

€ 4.362.094

€ 4.405.867

BOG

€114.867

€114.867

Intramuraal

€ 50.067

€ 50.067

Parkeren

€ 34.662

€ 31.098

€ 32.390

Van de marktwaarde betreffende de woningen zoals gewaardeerd in de jaarrekening 2017 is
67,3% gebaseerd op basis van het scenario uitponden. In totaal betreft dit 25.728
verhuureenheden. Voor het overige deel van de marktwaarde is het scenario (door)exploiteren
van toepassing. Deze verdeling is, door gewijzigde marktomstandigheden, ten opzichte van
voorgaande jaren ten gunste van het exploitatie scenario gewijzigd. Beleggers zijn momenteel
minder geïnteresseerd in uitponden, omdat het geld dat daarbij vrijkomt geherinvesteerd moet
worden, terwijl geschikt aanbod daarvoor niet beschikbaar is.
Informatie bedrijfswaarde
De bedrijfswaarde bedraagt:
31-12-2017
DAEB vastgoed in exploitatie
Niet-DAEB vastgoed in exploitatie
Stand 31 december

1.441.139

31-12-2016
1.494.840

529.195

408.590

1.970.334

1.903.430

De bedrijfswaarde is in 2017 per saldo met € 66.903 toegenomen. Factoren die de
bedrijfswaarde positief beïnvloed hebben zijn de autonome ontwikkeling, de huuropbrengsten,
lagere overige bedrijfsuitgaven en toekomstige verkopen. De bedrijfswaarde is negatief
beïnvloed door wijzigingen in de parameters, hogere onderhoudslasten en verhuurderheffing.
Door Rochdale is een verkoopplan opgesteld waarin 894 onroerende zaken voor verkoop zijn
geoormerkt. Naar verwachting zullen 212 woningen binnen één jaar worden verkocht. De
verwachte opbrengstwaarde van deze onroerende zaken bedraagt €52.179. De boekwaarde
bedraagt ultimo het verslagjaar € 8.158.
Uitgangspunten bedrijfswaardeberekening 2017
• Alle in de uitgangspunten genoemde bedragen luiden in euro’s.
• Huurverhoging voor de periode 2018 tot en met 2022 is volgens huursombenadering conform

wetgeving, met een opslag van 1% boven de inflatie (inclusief huurstijging door harmonisatie).
• Jaarlijkse huurderving inclusief persoonlijke kortingscomponent voor wat doorgeëxploiteerd

wordt van 1,6% aflopend tot 1,3% van de huursom voor DAEB woningen (voorgaand jaar
1,3%), 1,4% aflopend tot 1,2% voor niet-DAEB woningen (voorgaand jaar: 1,2%) en 8,5%
aflopend tot 7,1% voor het bedrijfsonroerendgoed (voorgaand jaar: 7,1% exclusief
persoonlijke kortingscomponent). Voor de sloopcomplexen waarvoor een besluit genomen is
wordt voor de drie jaar vóór sloop respectievelijk 25%, 50% en 75% berekend.
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• 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.
• Belastingen en verzekeringen bepaald op complexniveau. Gemiddeld € 313 per woning.

Voorgaand jaar was dit € 318 per woning.
• Een planmatige onderhoudsnorm per woning in 2017 van € 914 aflopend tot € 758 in 2022

(voorgaand jaar
€ 1.018 per woning in 2016 aflopend tot € 745 in 2021).
• Onderhoudsnorm voor klachtenonderhoud per woning van € 223 in 2018 aflopend tot € 187 in

2022 (voorgaand jaar € 237 in 2016 aflopend tot € 180 voor 2021 en verder).
• Onderhoudsnorm voor mutatieonderhoud van € 124 in 2017 aflopend tot € 118 vanaf 2021

(voorgaand jaar
€ 138 in 2016 aflopend tot € 115 vanaf 2020).
• Vanaf 2016 worden, voor het planmatig– en klachtenonderhoud, gefaseerd de VEX-normen
ingevoerd. Er zijn maatregelen genomen om het mutatieonderhoud terug te dringen.
• De genormeerde onderhoudskosten kennen een jaarlijkse stijging van 1,70% in 2017
(voorgaand jaar: 1,40%) wat oploopt tot 2,50% (voorgaand jaar ook 2,50%) in 2021 en verder.
• 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 een
minimale levensduur van 25 jaar.
• De disconteringsvoet is 5,00%, conform voorschrift van het WSW.
• 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
nieuwbouw en woningverbetering worden deze verkopen voor een periode van vijf jaar in de
waardering betrokken. Daarmee wordt recht gedaan aan het voorwaardelijke karakter van de
geoormerkte verkopen.
• Bij de bepaling van de restwaarde wordt onderscheid gemaakt tussen opstallen op eigen
grond en opstallen met erfpacht.
• In geval van eigen grond wordt de restwaarde bepaald als resultante van de op kasstromen
gebaseerde waarde van de grond, gegeven de verwachte bestemming aan het eind van de
levensduur, gecorrigeerd voor te maken kosten zoals uitplaatsingskosten, 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
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€ 20.000 en kosten (uitplaatsing, sloop, bouwrijp maken, bodemsanering en proceskosten)
van € 15.000, wat 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.
Verzekering & zekerheden
De vastgoedbeleggingen zijn verzekerd tegen aanschaf- c.q. voortbrengingskosten. De
verzekerde som op basis van herbouwwaarde op balansdatum bedraagt € 80.000 per
gebeurtenis. Het onroerend goed is nagenoeg in zijn geheel gefinancierd met
kapitaalmarktleningen onder overheidsgarantie. Er zijn geen hypothecaire zekerheden
afgegeven.

9.3

Financiële vaste activa

Het verloop van de financiële vaste activa kan als volgt worden gespecificeerd:
Vorderingen op
Andere

maatschappijen

deelnemingen

waarin wordt

4.026

belastingvordering(en)

deelgenomen
Stand per 1 januari 2017

Latente

1.660

60.121

Leningen
u/g
1.642

Totaal

67.449

Stortingen/opnamen

350

350

Resultaat deelnemingen

-800

-800

Aflossingen

-278

Rente
Desinvesteringen

40

40

-6

-6

(terugname)

134

Waardevermindering
Herrubricering negatieve
deelnemingen

-1
-10.620
3.569

134
-1

Overige mutaties
Stand per 31 december 2017

-278

1.700

49.501

-10.620
1.498

56.268

Leningen u/g
In de leningen u/g zitten geen bedragen met een looptijd korter dan één jaar.
Vorderingen op maatschappijen waarin wordt deelgenomen
Dit betreft een achtergestelde lening verstrekt aan verbinding Stichting Financiering Sekrepatu
met een nominale waarde van € 4.000 met een variabel rentepercentage (ten hoogste 1,5% per
jaar). De lening eindigt op 12 juni 2037. Omtrent zekerheden is niets overeengekomen.
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9.3.1 Deelnemingen
De deelnemingen betreffen:

Aandeel

Resultaat

Eigen vermogen

boekjaar

per 31-12-2017

Overige deelnemingen
Amstelkwartier Beheer B.V.

50,0%

10

38

Amstelkwartier C.V.

49,0%

716

2.229

Banne Binnen Beheer B.V.

50,0%

-2

108

Banne Binnen C.V.

49,0%

-2

3.329

De Jonge Voorn B.V.

20,0%

1

25

De Jonge Voorn C.V.

19,6%

31

505

Kwadijkerpark Beheer B.V.

50,0%

-4

-3.544

Kwadijkerpark C.V.

49,5%

-2

-3.546

Ontwikkelingsmaatschappij De Zaanwerf C.V.

49,5%

-³

-

Ontwikkelingsmaatschappij De Zaanwerf II C.V.

49,5%

-¹

-2.220

Ontwikkelingscombinatie Grote Buitendijk B.V.

50,0%

-²

-

Ontwikkelingscombinatie Grote Buitendijk C.V.

49,0%

-²

-

15,5%

-¹

7.175

Overige kapitaalbelangen
Woningnet N.V.

¹) Geen cijfers over 2017 beschikbaar. Het eigen vermogen is conform de meest recent beschikbare cijfers
weergegeven.
²) Posities in 2017 verkocht, om deze reden gegevens niet weergegeven.
³) Geen cijfers beschikbaar

9.3.2 Latente belastingvordering(en)
De samenstelling van de in de jaarrekening tot waardering gebrachte latente
belastingvordering(en) is als volgt:

Verrekenbare tijdelijke verschillen
Compensabele verliezen

31 december 2017

31 december 2016

696

9.312

48.805

50.809

49.501

60.121

De onder financiële vaste activa opgenomen latenties zijn gewaardeerd tegen contante waarde.
De op contante waarde gewaardeerde latenties zijn berekend tegen een disconteringsvoet van
3,0% en hebben een gemiddelde looptijd van 2,5 jaar. De nominale waarde van de
belastingvordering van de compensabele verliezen bedraagt € 54.000.
Latente belastingvorderingen niet tot waardering gebracht
Tijdelijke waarderingsverschillen en verliescompensatie die niet in de waardering van de latente
belastingvorderingen zijn verwerkt, bedragen nominaal in totaal € 289.560 (2016: € 302.394).
Voor deze bedragen is geen latente belastingvordering gevormd, omdat het (nog) niet
waarschijnlijk is dat toekomstige fiscale winst beschikbaar komt ter compensatie of dat
verrekeningsmogelijkheden kunnen worden benut. Voor de overige waarderingsverschillen (€
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81.000) waarvoor geen latentie is gevormd is de reden dat die verschillen permanent zijn of
waarvan niet onderbouwd kan worden wanneer die tot realisatie komen.

9.3.3 Leningen u/g
Onder leningen u/g zijn begrepen meerdere leningen uit hoofde van de Startersrenteregeling.
De boekwaarde van deze leningen bedragen € 1.498 ultimo boekjaar. De gemiddelde
resterende looptijd van de Startersrenteregeling is afhankelijk van de looptijd van de hypotheek
of eerdere woningverkoop. Omtrent zekerheden is niets overeengekomen.

9.4

Voorraden
31 december 2017

31 december 2016

Vastgoed bestemd voor de verkoop

5.703

5.569

Totaal voorraden

5.703

5.569

In de post vastgoed bestemd voor de verkoop zitten geen afwaarderingen naar lagere
opbrengstwaarde. Het betreft met name grondposities.

9.5

Onderhanden projecten

Onderstaand is de stand van de onderhanden projecten en gedeclareerde termijnen
opgenomen.
31 december 2017

31 december 2016

13.994

496

-

-

13.994

496

Projecten met debetsaldo: gerealiseerde
projectopbrengsten -/- verwerkte verliezen en
gedeclareerde termijnen > 0
Projecten met creditsaldo: gerealiseerde
projectopbrengsten -/- verwerkte verliezen en
gedeclareerde termijnen > 0
Totaal onderhanden projecten

Onderhanden projecten waarvan de gefactureerde termijnen hoger zijn dan de gerealiseerde
projectopbrengsten worden gepresenteerd onder de kortlopende schulden.

9.6

Vorderingen

Alle vorderingen hebben een resterende looptijd korter dan een jaar. De reële waarde van de
vorderingen benadert de boekwaarde, gegeven het kortlopende karakter ervan en het feit dat
waar nodig voorzieningen voor oninbaarheid zijn gevormd.
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9.6.1 Huurdebiteuren
31 december 2017

31 december 2016

Zittende huurders

3.147

3.155

Vertrokken huurders

4.461

3.706

56

87

Overig

7.664

6.948

Af: voorziening wegens oninbaarheid

-3.800

-3.085

Totaal huurdebiteuren

3.864

3.863

9.6.2 Vorderingen op maatschappijen waarin wordt deelgenomen
Over de vorderingen waarover een rente wordt berekend, geldt een tarief van 12-maands
Euribor verhoogd met 2% punt opslagen.

9.6.3 Belastingen en premies sociale verzekeringen
31 december 2017

31 december 2016

Te vorderen BTW

4.996

3.830

Te vorderen overdrachtsbelasting

1.028

-

Totaal belastingen en premies sociale verzekeringen

6.024

3.830

31 december 2017

31 december 2016

2.438

-

953

1.439

-

133

3.391

1.572

31 december 2017

31 december 2016

3.088

3.378

9.6.4 Overige vorderingen
Overige debiteuren
Overige vorderingen
Debiteuren projecten
Totaal overige vorderingen

9.6.5 Overlopende activa
Vooruitbetaalde kosten
Nog te factureren bedragen

795

Nog te ontvangen subsidies projecten

666

Nog te factureren onderhoud

-

15

4.549

3.393

31 december 2017

31 december 2016

Kas / bank

6.860

13.770

Deposito’s

42

20.040

6.902

33.810

Totaal overlopende activa

9.7

Liquide middelen

Totaal liquide middelen

De liquide middelen staan geheel ter vrije beschikking. Inbegrepen is een saldo gelden
onderweg van € 112.
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Zekerheden
Door de huisbankier zijn aan Rochdale kasgeld- en rekening-courantkredietfaciliteiten ter
beschikking gesteld voor een totaalbedrag van € 25.000. Per 1 januari 2017 zijn deze kasgelden rekening-courantkredietfaciliteiten onderverdeeld in een gecommitteerde faciliteit van €
10.000 en een niet-gecommitteerde faciliteit van € 15.000. Van het krediet is in het boekjaar
geen gebruik gemaakt.

9.8

Groepsvermogen

Het eigen vermogen wordt in de toelichting op de balans in de enkelvoudige jaarrekening nader
toegelicht.

9.9

Voorzieningen

Het verloop van de voorzieningen is als volgt:
Stand per
01-01-2017
Onrendabele investeringen
Negatieve deelnemingen
Overige voorzieningen
Totaal voorzieningen

1.773
1.819
3.592

Onttrekkingen

Dotaties
15.701
2
939
16.642

-124
-124

Vrijval
-3
-415
-418

Stand per
31-12-2017
15.701
1.772
2.219
19.692

Van de voorzieningen is een bedrag van € 3.855 als langlopend (langer dan een jaar) aan te
merken. Een bedrag van € 2.332 heeft een verwachte looptijd langer dan 5 jaar.

9.9.1 Onrendabele investeringen
De voorziening onrendabele investeringen betreft het per saldo verlieslatende deel van
contracten afgesloten ten behoeve van de ontwikkeling van vastgoedeenheden waarvoor nog
onvoldoende kosten zijn gemaakt om het bedrag daarop in mindering te brengen.

9.9.2 Negatieve deelnemingen
In verband met de negatieve nettovermogenswaarde van een aantal deelnemingen is een
voorziening gevormd ter grootte van de uit dien hoofde te verwachten verplichtingen. Ondanks
dat Rochdale formeel niet garant staat voor de deelnemingen met een negatieve
nettovermogenswaarde, heeft zij deze negatieve waarde wel in een voorziening opgenomen
aangezien zij ingeval de betreffende deelneming niet aan haar verplichtingen kan voldoen
voornemens is deze verplichting over te nemen. De voorziening wordt gevormd nadat eerst de
andere financiële belangen in de deelnemingen zijn afgewaardeerd.

9.9.3 Overige voorzieningen
Onder overige voorzieningen zijn de volgende voorzieningen opgenomen:
31 december 2017

31 december 2016

Jubileumuitkeringen

596

617

Loopbaanontwikkeling

835

830

Overige

788

372

2.219

1.819

Totaal overige voorzieningen
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9.10 Langlopende schulden
Stand per
31-12-2017
Schulden / leningen kredietinstellingen
Overige schulden
Totaal langlopende schulden

1.287.565
9.653
1.297.218

Aflossingsverplichting
2018
57.529
189
57.718

Resterende
looptijd
> 1 jaar
1.230.036
9.464
1.239.500

Resterende
looptijd
> 5 jaar
923.814
8.708
932.522

Langlopende schulden met een resterende looptijd van minder dan één jaar ad € 57.718 (2016:
€ 75.308), waaronder de aflossingsverplichtingen voor komend jaar, zijn verantwoord onder de
langlopende schulden.
De leningen die een variabele rentecomponent bevatten, bestaan voor:
• € 115.000 uit variabele leningen waarvan het renterisico voor € 85.000 is afgedekt door de
afgesloten rente-swapcontracten,
• € 50.600 uit basisrenteleningen waarin de basisrente voor langere tijd is vastgelegd en de
opslag binnen een paar jaar wordt herzien,
• € 48.000 uit leningen met een variabele rente waarin een terugstortfaciliteit aanwezig is. Dit
betreft een weeks-rollover van € 25.000 en een rollover met 3 maands Euribor van € 23.000,
welke beiden ultimo 2017 volledig zijn 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 hoofdstuk 7.
De marktwaarde van de leningenportefeuille bedraagt € 1.730.396. De marktwaarde is
berekend tegen de 6-maands curve en is exclusief opgelopen rente.
Het vervalschema van de langlopende schulden in de komende 5 jaar is hieronder
weergegeven:
Aflosbaar
over 2 jaar
Schulden / leningen kredietinstellingen
Overige schulden

Aflosbaar
over 3 jaar

Aflosbaar
over 4 jaar

Aflosbaar
over 5 jaar

83.362

98.874

89.968

34.017

189
83.551

189
99.063

189
90.157

189
34.206
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9.10.1 Schulden/leningen kredietinstellingen
De mutaties in 2017 van de schulden/leningen overheid en kredietinstellingen kunnen als volgt
worden toegelicht:
Schulden / leningen kredietinstellingen
Stand 1 januari 2017
Nieuwe leningen
Aflossingen
Stand per 31 december 2017

1.324.283
62.400
-99.118
1.287.565

Voor de variabel rentende leningen is voor € 85.000 aan renteswaps aangegaan om het
variabel renterisico op deze leningen af te dekken. Deze renteswaps hebben de volgende
kenmerken:
Hedges
Algemene hedgestrategie
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
(100%). De kritische kenmerken (onder andere 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
Rochdale heeft een aantal payerswap contracten afgesloten om renterisico’s voortvloeiend uit
leningcontracten met een variabele rente af te dekken. De betalingscondities van de renteswap
stemmen overeen met die van de onderliggende leningen. Zoals onder de
waarderingsgrondslagen toegelicht past de corporatie daarbij kostprijshedge-accounting toe,
waardoor de renteswaps tegen kostprijs worden gewaardeerd (nagenoeg nihil) en
waardemutaties niet in het resultaat worden verantwoord.
De waarde in het economische verkeer van deze financiële instrumenten bestaat uit het bedrag
dat de groep zou ontvangen of betalen om deze contracten te beëindigen.
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De opbouw van de afgesloten renteswapportefeuille naar looptijd en waarde is als volgt:

Derivaat

Hoofd-

Ingangs-

som

datum

Einddatum

Te bet.

Te ontv.

Rente

Rente

Markt-

Markt-

waarde

waarde

31-12-2017

31-12-2016

ABN AMRO 1

-25.000

04-08-2005

06-02-2017

3,95%

EUR3M

0

-1.012,5

ABN AMRO 2

-25.000

01-12-2006

01-12-2021

3,96%

EUR3M

-3.874,9

-5.063,9

BNG

-25.000

01-12-2006

01-12-2021

3,89%

EUR3M

-3.809,8

-4.928,8

ING

-10.000

15-07-2008

15-07-2028

4,65%

EUR3M

-4.115,5

-4.729,3

ABN AMRO 3

-25.000

04-08-2005

04-08-2018

4,60%

EUR3M

-1.220,9

-2.442,2

-13.021,1

-18.176,7

Niet in de balans opgenomen marktwaarde (vanwege toepassing kostprijs hedgeaccounting)

De aan vorengenoemde derivaten gekoppelde variabel rentende leningen betreffen:
Geldgever

Hoofdsom

Ingangsdatum

Einddatum

Te betalen

Gekoppeld aan

variabele rente

derivaat

BNG

25.000

02-02-2014

01-12-2021

EUR 3mnd

BNG 2

BNG

30.000

01-09-2014

01-12-2021

EUR 3mnd

ABN AMRO 2

NWB

50.000

04-08-2005

04-08-2020

EUR 3mnd

ABN AMRO 3

NWB

10.000

08-09-2008

15-07-2028

EUR 3mnd

ING

Totaal

115.000

Van de renteswaps kent een deel met een totale onderliggende hoofdsom waarde van € 50.000
een verplichting tot afstorting indien de marktwaarde van de swap onder een bepaald niveau
daalt, rekening houdend met een treshold van € 10.000. De marktwaarde van deze swaps
bedraagt ultimo 2017 € 5.100 negatief. Ultimo 2017 bestaat derhalve geen bijstortverplichting.
Uit een door de corporatie uitgevoerde stress-test inzake de liquiditeitsrisico’s uit hoofde van de
derivatenportefeuille blijkt dat de aan te houden liquiditeitsbuffer ultimo 2017 toereikend is om
een additionele rentedaling van 2% op te kunnen vangen. De marktwaarde van
bovengenoemde swaps bij 2% rentedaling bedraagt ultimo 2017 € 7.600 negatief. Rekening
houdend met een threshold van € 10.000 is geen liquiditeitsbuffer benodigd. Daarmee voldoet
Rochdale aan de financiële eisen zoals vastgelegd in de Woningwet 2015.
Voor het effectieve deel van de hedge worden de resultaten van het hedge-instrument en de
afgedekte positie overeenkomstig de regels voor kostprijs hedge-accounting van Richtlijn 290
gelijktijdig in de winst- en verliesrekening verwerkt. Omdat de hedge volledig effectief is, zijn de
resultaten gelijk en tegengesteld aan elkaar waardoor het netto-effect in de winst- en
verliesrekening nihil zal zijn.
WSW Hypotheekrechten
Rochdale heeft het WSW gemachtigd om, in voorkomende gevallen, een hypotheek te vestigen
op het onderliggende bezit. Van deze volmacht heeft het WSW gedurende het verslagjaar geen
gebruik gemaakt.
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Aflossingssysteem
De leningen worden afgelost op basis van het lineaire, annuïtaire dan wel het fixe
kostprijssysteem.

9.10.2 Overige schulden
31 december 2017

31 december 2016

Waarborgsommen

3.605

3.420

Vooruitontvangen huren

6.048

6.237

Totaal overige schulden

9.653

9.657

De reële waarde van deze overige langlopende schulden benadert de boekwaarde.
De specificatie van de waarborgsommen is als volgt:
2017

2016

3.308

9.401

112

2.321

3.420

11.722

17

47

Toegevoegde waarborgsommen

474

645

Uitbetaalde rente

-10

-2.256

-296

-6.738

185

-8.302

3.486

3.308

119

112

3.605

3.420

1 januari
Ontvangen waarborgsommen
Rente waarborgsommen
Mutaties
Toegevoegde rente

Uitbetaalde waarborgsommen
31 december
Ontvangen waarborgsommen
Rente waarborgsommen

De 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 2017 is 0,35% (2016: 0,81%) rente toegerekend. De
waarborgsom inclusief samengestelde rente wordt bij beëindiging van de huurovereenkomst
verrekend. Sinds 2011 wordt van nieuwe huurders in de sociale sector geen waarborgsom
gevraagd. De reden hiervoor is om de lasten van nieuwe huurders te beperken.
De post ‘Vooruitontvangen huren’ heeft betrekking op de verhuring van Amstelmeerschool aan
de gemeente Amsterdam met een resterende looptijd variërend van 20-40 jaren.

9.11 Kortlopende schulden
Alle kortlopende schulden hebben een resterende looptijd van korter dan een jaar. De reële
waarde van de kortlopende schulden benadert de boekwaarde vanwege het kortlopende
karakter van de schulden.
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Voor het kortlopende deel van langlopende schulden verwijzen wij naar de toelichting op de
langlopende schulden.

9.11.1 Overlopende passiva
31 december 2017
Niet vervallen rente

31 december 2016

20.170

23.060

Vooruitontvangen huren

4.874

5.068

Servicekosten

3.330

2.565

Overige

2.385

2.505

30.759

33.198

Totaal overlopende passiva

9.12 Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen
9.12.1 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 Rochdale
80% van het eigendom heeft verkocht en 20% van het eigendom als voorraad heeft
opgenomen. Zowel Rochdale als de koper hebben het recht om het resterende deel terug te
kopen respectievelijk verkopen tegen 20% respectievelijk 80% van de vrije verkoopwaarde. Per
1 januari 2017 stonden er nog 18 appartementen onder de koopbrugregeling. In 2017 is van 2
appartementen het 20% deel verkocht, waardoor er nog 16 appartementen resteren onder de
koopbrugregeling. In de jaarrekening is het 20% deel tegen kostprijs onder de voorraden in de
balans opgenomen voor € 253.

9.12.2 Oude Haagseweg
In 2017 is een onroerende zaak aan de Oude Haagseweg verkocht waarbij een additionele
verkoopprijs kan worden verkregen van € 625 indien de publiekrechtelijke bestemming van het
verkochte wijzigt vóór 1 november 2018.

9.12.3 Koopgarant woningen
Er zijn in het verleden 6 woningen verkocht waarbij Rochdale het eerste
recht/terugkoopverplichting tegen de dan geldende marktwaarde heeft. In de jaarrekening is de
verstrekte koperskorting (25%) tegen kostprijs onder de voorraden in de balans opgenomen
voor € 264.

9.12.4 Leaseverplichtingen
Rochdale is leaseverplichtingen aangegaan voor het gebruik van leaseauto’s. De totale
leaseverplichting bedraagt € 2.359. Ultimo boekjaar zijn de verplichtingen uit hoofde van leases
als volgt te specificeren:
Te betalen
Binnen een jaar
Tussen één en vijf jaar
Meer dan vijf jaar

895
1.390
74

Gedurende het verslagjaar is € 1.567 aan leasekosten in de winst- en verliesrekening verwerkt.
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9.12.5 Erfpachtverplichtingen
Ten aanzien van onroerende zaken zijn er erfpachtverplichtingen aangegaan met een
variërende looptijd tot maximaal 50 jaar. De jaarlijkse last voor de erfpacht voor 2018 is € 1.845.
Dit bedrag neemt af tot € 1.248 vanaf 2022.

9.12.6 Onderhoudsverplichtingen
Woningstichting Rochdale is ultimo 2017 ruim € 746 (2016: € 400, 2015: € 1.100) aan
verplichtingen voor planmatig onderhoud aangegaan. De uitvoering hiervan zal binnen één jaar
plaatsvinden. Voor calamiteiten en veiligheid betreffende het onderhoud is Rochdale ultimo
2017 ruim € 239 aan verplichtingen aangegaan.
Daarnaast heeft Rochdale een langlopend contract voor de vervanging van individuele cvinstallaties. Dit contract is ingegaan op 1 januari 2016 en eindigt van rechtswege op 31
december 2033. De omvang betreft circa € 2.400 per jaar.
Verder omvatten de jaarlijkse lasten voor contractonderhoud circa € 7.500, bestaande uit circa
€ 3.700 reguliere lasten en circa € 3.800 servicekosten.

9.12.7 Verplichtingen inzake projecten
Rochdale heeft voor ongeveer € 42.043 aan verplichtingen inzake de ontwikkeling van
projecten (sloop, nieuwbouw en/of renovatie) ultimo 2017 (2016: € 28.800).

9.12.8 WSW Obligo
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 (3,85%) over het schuldrestant van de door
hen aangetrokken en door het WSW geborgde leningen. Met deze obligoverplichting staan
woningcorporaties als deelnemer van het WSW garant voor elkaar. Per 31 december 2017
heeft Rochdale een aangegane obligoverplichting van € 49.100. Deze verplichting is
voorwaardelijk: zij is opeisbaar indien de borgstellingsreserve (risico- of garantievermogen) van
het WSW niet voldoende is om op grond van aanspraken van geldgevers de
betalingsverplichtingen van WSW-deelnemers over te nemen.

9.12.9 Overige aansprakelijkheidsverplichtingen
Rochdale is commanditair (stille) vennoot in de onder hoofdstuk 4.3 opgenomen
samenwerkingsverbanden zonder rechtspersoonlijkheid en is aansprakelijk tot het bedrag van
het ingebrachte kapitaal.
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10. Toelichting op de geconsolideerde winst- en
verliesrekening
(x € 1.000, tenzij anders vermeld)

10.1 Huuropbrengsten
2017

2016

232.086

228.714

16.739

16.939

248.825

245.653

Huurderving wegens leegstand

-3.055

-2.364

Mutatie voorziening debiteuren

-1.166

1.091

244.604

244.380

Woningen en woongebouwen
Onroerende zaken niet zijnde woningen
Totaal te ontvangen huurinkomsten

Totaal huuropbrengsten

Het totaal aan te ontvangen huurinkomsten is gewijzigd als gevolg van:
• verhoging van de huren wegens algemene huurverhoging voor een bedrag van € 900;
• het in exploitatie komen van nieuwe woningen en woongebouwen of van aangekochte
woningen en het uit exploitatie nemen van eenheden (bezitsmutaties) voor een bedrag van - €
800;
• verhoging van de huren wegens mutatie en woningverbetering tot een bedrag van € 1.500;
• effecten 2016 (bezitsmutaties, algemene huurverhoging, mutaties en woningverbetering) voor
een bedrag van € 1.600.
• In 2016 heeft er een vrijval plaatsgevonden van de voorziening na heroverweging voorziening
systematiek.
De geografische onderverdeling van de netto huuropbrengsten kan als volgt worden
weergegeven:

Amsterdam
Diemen

2017
183.990

2016
182.961

16.483

16.426

Landsmeer

2.553

2.545

Purmerend

14.780

14.978

Zaanstad

26.798

27.470

244.604

244.380

2017

2016

15.230

16.216

-254

-191

-89

83

14.887

16.108

Totaal huuropbrengsten

10.2 Opbrengsten servicecontracten
Vergoedingen van huurders voor leveringen en
diensten
Vergoedingsderving wegens leegstand
Mutatie voorziening debiteuren
Totaal opbrengsten servicecontracten
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10.3 Lasten servicecontracten
2017

2016

Stookkosten

6.079

6.438

Electra

2.120

2.221

Schoonmaakkosten

3.192

3.097

Overig

5.458

4.789

Toegerekende organisatiekosten

1.091

1.040

Totaal lasten servicecontracten

17.940

17.585

Onder de post ‘overig’ worden nagekomen servicekosten uit voorgaande jaren verantwoord.

10.4 Lasten verhuur- en beheeractiviteiten
2017

2016

17.834

17.513

Overige lasten verhuur- en beheeractiviteiten

1.949

1.777

Totale lasten verhuur- en beheeractiviteiten

19.783

19.290

2017

2016

29.353

24.083

Mutatie-onderhoud

6.202

5.496

Reparatieonderhoud

8.592

11.796

Contractonderhoud

3.347

3.676

Bijdrage aan onderhoud voor VvE’s

6.913

6.317

Overig

5.118

4.258

Subtotaal onderhoudslasten

59.525

55.626

In kosten begrepen dekking eigen onderhoudsdienst

-3.485

-3.871

Toegerekende organisatiekosten

20.710

18.332

Totaal lasten onderhoudsactiviteiten

76.750

70.087

Toegerekende organisatiekosten

10.5 Lasten onderhoudsactiviteiten
Planmatig onderhoud

10.6 Overige directe operationele lasten exploitatie bezit
2017

2016

Verhuurderheffing

30.736

25.823

Belastingen en verzekeringen

11.197

12.155

1.865

1.843

430

-623

44.228

39.198

Erfpacht
Algemene overige bedrijfslasten
Totaal overige directe operationele lasten exploitatie
bezit
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10.7 Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille
Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille is gedaald van € 33.000 in 2016 naar € 26.000 in 2017.
Deze daling wordt veroorzaakt door de verkoop van minder eenheden. Dit wordt deels
gecompenseerd door hogere verkoopopbrengsten.

10.8 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Dit betreft de aanpassing van de reële waarde van de vastgoedbeleggingen in exploitatie.

10.9 Leefbaarheid
2017

2016

Leefbaarheidsuitgaven inzake sociale activiteiten

497

304

Leefbaarheidsuitgaven inzake fysieke activiteiten

2.053

2.495

-

838

2.550

3.637

Toegerekende kosten
Totaal leefbaarheid

10.10 Rentelasten en soortgelijke kosten
2017

2016

48.045

53.240

33

47

Overige rentelasten en soortgelijke kosten

248

473

Totaal rentelasten en soortgelijke kosten

48.326

53.760

Rentelast leningen kredietinstellingen
Rentelast waarborgsommen

De hiervoor vermelde rentelast van leningen kredietinstellingen kan als volgt worden
gespecificeerd:

Rentelast van leningen met een vaste rente
Rentelast van leningen met een variabele rente
Totaal rentelast leningen kredietinstellingen

2017

2016

48.016

53.168

29

72

48.045

53.240

10.11 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 herinvesteringsreserve en de inschatting
van het op basis van een fiscale winstplanning naar verwachting te verrekenen deel van
beschikbare fiscale verliezen.
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De belastingen kunnen als volgt worden gespecificeerd:
2017

2016

Mutatie latente belastingen in boekjaar

-10.620

-3.086

Totaal belastingen

-10.620

-3.086

2017

2016

625.079

636.705

Hogere (lagere) waardering opbrengst verkopen

-9.548

692

Lagere waardering projectresultaten

-6.887

-6.432

Lagere waardering bedrijfslasten

-5.427

-3.898

Verschil in afschrijvingen

-6.385

-8.715

-563.936

-563.849

Waarderingsverschil resultaat financiële vaste activa

-2.942

-7.158

Overige waarderingsverschillen

-4.272

1.496

86

85

-7.520

-

-18.249

-48.926

Belastbaar bedrag

-

-

Verschuldigde winstbelasting

-

-

De acute belastinglast is als volgt bepaald:

Resultaat voor belastingen volgens de geconsolideerde
jaarrekening

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen

Niet aftrekbare bedragen
Dotatie fiscale reserve (HIR)
Verliescompensatie

Het gemiddelde wettelijke belastingtarief bedraagt 25%. De lagere effectieve belastingdruk ad
0% wordt veroorzaakt doordat er fiscaal geen belastbare winst wordt gemaakt, als gevolg van
verliescompensatie. Het toepasselijke belastingtarief is overeenkomstig voorgaand jaar.

10.12 Resultaat deelnemingen
2017
Resultaat Amstelkwartier Beheer B.V.
Resultaat Amstelkwartier C.V.

2016
5

130

351

741

Resultaat Banne Binnen Beheer B.V.

-1

27

Resultaat Banne Binnen C.V.

-1

85

Resultaat De Jonge Voorn C.V.

5

-

Resultaat Kwadijkerpark Beheer B.V.

-2

-

Resultaat Ontwikkelingscombinatie Grote Buitendijk Beheer B.V.

4

-

-1.167

-12

6

327

-800

1.298

Resultaat Ontwikkelingscombinatie Grote Buitendijk C.V.
Resultaat Gemeenschappelijk Glas Amsterdam B.V.
Totaal resultaat deelnemingen
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10.13 Personeelskosten
2017

2016

20.912

20.727

7.028

3.868
3.868

27.940

24.595

Sociale lasten

3.266

3.479

Pensioenlasten

3.145

3.291

34.351

31.365

Lonen en salarissen
Inhuur personeel
Subtotaal lonen en salarissen

Totaal personeelskosten

4.037

Het aantal fulltime equivalenten in dienst bedroeg per peildatum 31 december 2017 368,0
(2016: 376,6). Er zijn geen werknemers buiten Nederland werkzaam.

10.14 Afschrijvingen
2017
Afschrijving onroerende en roerende zaken ten dienste

2016

1.386

1.663

1.386

1.663

van de exploitatie
Totaal afschrijvingen materiële vaste activa

10.15 Accountantshonoraria
In het boekjaar zijn de volgende bedragen aan accountantshonoraria inclusief omzetbelasting
ten laste van het resultaat gebracht:
2017
Controle van de jaarrekening

2016

290

171

Andere controlewerkzaamheden

19

46

Andere niet-controlediensten

28

90

Totaal accountantshonoraria

337

307

Het accountantshonorarium voor de controle van de jaarrekening is inclusief meer- en
minderwerk van het vorige boekjaar. Andere controlewerkzaamheden bestaan uit de controle
van de dVi, subsidieverklaringen en specifieke controle-opdrachten. De post ‘Andere nietcontrolediensten’ heeft betrekking op een ‘Post Implementatie Review’ vanwege de
implementatie van een nieuw ERP-systeem. In de controlekosten van 2017 is een bedrag van €
40 opgenomen dat betrekking heeft op verslagjaar 2016 (nagekomen controlekosten).
Bovenstaande honoraria betreffen uitsluitend de werkzaamheden die bij Rochdale zijn
uitgevoerd door accountantsorganisaties en externe onafhankelijke accountants zoals bedoeld
in art. 1, lid 1 Wta (Wet toezicht accountantsorganisaties). Opgegeven worden de lasten ten
aanzien van het boekjaar waarop de (controle-) werkzaamheden betrekking hebben
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(‘toegerekend aan het boekjaar’). Deze methode houdt in dat de lasten worden toegerekend
aan het boekjaar waarop deze betrekking hebben. Indien een deel van de (controle-)
werkzaamheden worden verricht na het boekjaareinde (in het volgende boekjaar) zal daarvoor
derhalve een overlopende post worden gevormd (toerekening).
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11. Enkelvoudige balans per 31 december 2017
(na voorgestelde resultaatbestemming)

Activa
(x € 1.000)

31 december 2017

31 december 2016

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

22.957

20.135
22.957

20.135

Vastgoedbeleggingen
DAEB vastgoed in exploitatie
Niet-DAEB vastgoed in exploitatie
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie

4.510.986

4.148.088

793.353

542.438

12.421

7.407
5.316.760

4.697.933

Financiële vaste activa
13.3.1

Deelnemingen in groepsmaatschappijen

13.3.2

Vorderingen op maatschappijen

13.3.3

Andere deelnemingen
Latente belastingvordering
Leningen u/g

1.904

6.917

17.291

16.706

669

669

49.501

60.121

1.498

1.642

Som der vaste activa

70.863

86.055

5.410.580

4.804.123

Vlottende activa
Voorraden
Vastgoed bestemd voor de verkoop

516

Onderhanden projecten

957
516

957

13.994

496

Vorderingen
Huurdebiteuren

3.864

3.863

Vorderingen op maatschappijen waarin wordt deelgenomen

3.134

3.434

Belastingen en premies sociale verzekeringen

6.024

3.530

Overige vorderingen

3.384

1.265

Overlopende activa

4.549

3.378

Liquide middelen
Som der vlottende activa
TOTAAL ACTIVA

20.955

15.470

-

24.175

35.465

41.098

5.446.045

4.845.221
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Passiva
(x € 1.000)
13.3.4

31 december 2017

31 december 2016

3.510.442

2.956.834

573.273

512.423

Eigen vermogen
Herwaarderingsreserve
Overige reserves

4.083.715

3.469.257

Voorzieningen
Voorziening onrendabele investeringen
Overige voorzieningen

15.701

-

2.219

1.819
17.920

1.819

Langlopende schulden
Schulden/leningen kredietinstellingen
Overige schulden

1.287.565

1.324.283

9.653

9.657
1.297.218

1.333.940

Kortlopende schulden

13.3.5

Schulden aan kredietinstellingen

2.054

-

Schulden aan leveranciers

9.708

2.973

Schulden aan groepsmaatschappijen

1.919

1.727

942

986

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overige schulden
Overlopende passiva

TOTAAL PASSIVA

1.857

1.387

30.712

33.132
47.192

40.205

5.446.045

4.845.221
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12. Enkelvoudige winst- en verliesrekening over 2017
(x € 1.000)

2017

2016

244.604

244.380

14.887

16.108

Lasten verhuur- en beheeractiviteiten

-17.940
-19.781

-17.585
-19.290

Lasten onderhoudsactiviteiten
Overige directe operationele lasten exploitatie bezit

-76.751
-44.228

-69.479
-39.198

Huuropbrengsten
Opbrengsten servicecontracten
Lasten servicecontracten

Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille

100.791

Omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling

15.061

4.196

Lasten verkocht vastgoed in ontwikkeling

-12.881
-62

-5.207
-359

Toegerekende organisatiekosten
Netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling
Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille
Toegerekende organisatiekosten

2.118
26.499

-1.370
33.066

-799

-1.122

Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille
Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille

-16.750

-27.250

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille
bestemd voor verkoop
Waardeveranderingen vastgoedportefeuille

-59.836
620.709
900

Opbrengsten overige activiteiten
Kosten overige activiteiten
Netto resultaat overige activiteiten

8.950

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten

Resultaat na belastingen

719
-694
-103

25

-157

-191

-2.550

-3.782

-185

7.487
525
-53.760

Resultaat voor belastingen

Resultaat deelnemingen

568.814

2.169
-48.292

Saldo financiële baten en lasten

Belastingen

2.670
563.849
2.295

1.950
-2.053

Leefbaarheid
Waardeveranderingen van financiële vaste activa en van effecten

4.694

561.773

Overige organisatiekosten

13.4.1

114.936

-46.308

-45.748

624.514

637.378

-10.621

-3.086

565

-673
614.458

633.619
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13. Toelichting op de enkelvoudige balans per 31
december 2017 en winst- en verliesrekening over 2017
De toelichting op de balans en winst- en verliesrekening is beperkt tot die posten die in
belangrijke mate afwijken van de corresponderende posten in de geconsolideerde balans en
winst- en verliesrekening.

13.1 Algemene toelichting
Rochdale heeft in haar enkelvoudige jaarrekening met dezelfde stelsel- en schattingswijziging
te maken als in de geconsolideerde jaarrekening (zie paragraaf 4.5 en 4.6).

13.2 Grondslagen van waardering en bepaling van het resultaat
De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling voor de vennootschappelijke
jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening zijn gelijk voor zover in dit hoofdstuk geen
andere grondslagen zijn vermeld.
Voor de grondslagen van de waardering van activa en passiva en voor de bepaling van het
resultaat wordt verwezen naar de in de hoofdstukken 5 en 6 opgenomen toelichting op de
geconsolideerde balans en winst- en verliesrekening.

13.2.1 Deelnemingen in groepsmaatschappijen en resultaat deelnemingen in
groepsmaatschappijen
Deelnemingen in groepsmaatschappijen worden gewaardeerd op de nettovermogenswaarde in
overeenstemming met paragraaf 5.6.1 in de geconsolideerde jaarrekening.
Het resultaat deelnemingen in groepsmaatschappijen wordt bepaald en verantwoord in
overeenstemming met paragraaf 5.6.1. in de geconsolideerde jaarrekening.

13.2.2 Vorderingen en schulden op groepsmaatschappijen
Vorderingen en schulden op groepsmaatschappijen worden initieel gewaardeerd tegen de reële
waarde van het verstrekte respectievelijk ontvangen bedrag, gewoonlijk de nominale waarde,
onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen. Vervolgens vindt waardering plaats tegen
geamortiseerde kostprijs waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele bijzondere
waardevermindering.
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13.3 Toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december 2017 (x €
1.000, tenzij anders vermeld)

13.3.1 Deelnemingen in groepsmaatschappijen
Het verloop van deze post is als volgt:

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

Boekwaarde 01-

Stortingen/uit

Resultaat

Waarde-

Boekwaarde 31-

01-2017

keringen

deelneming

wijzigingen

12-2017

-10.304

-75

-10.379

-3.552

654

-2.898

-101

-1

-102

6.917

-5.000

-13

1.904

-7.040

-5.000

565

-11.475

13.957
6.917

-5.000

565

-578

13.379

-578

1.904

Rochdale staat, met uitzondering van Rochdale Onderhoud B.V., formeel niet garant voor de
deelnemingen met een negatieve nettovermogenswaarde, maar heeft deze negatieve waarde
wel in een voorziening opgenomen aangezien zij ingeval de betreffende deelneming niet aan
haar verplichtingen kan voldoen voornemens is om deze verplichting over te nemen. In alle
groepsmaatschappijen heeft Woningstichting Rochdale volledig eigendom.

13.3.2 Vorderingen op groepsmaatschappijen
Stand per
31-12-2017
Rochdale Exploitatie- en
Projectontwikkeling B.V.
Rochdale Holding B.V.
Rochdale Marktontwikkeling B.V.
Totaal vorderingen op
groepsmaatschappijen

Voorziening

Balans per

Balans per

31-12-2017

31-12-2016

19.500

-2.898

16.602

887

11.066

-10.379

687

15.817

104

-102

2

2

30.670

-13.379

17.291

16.706

Op 11 juni 2015 zijn flexibele kasgeldleningen verstrekt aan Rochdale Exploitatie- en
Projectontwikkeling B.V., Rochdale Holding B.V. en Rochdale Marktontwikkeling B.V. De
kasgeldleningen zijn op 11 december 2017 verlengd. De hoogte van de limieten zijn
respectievelijk € 11.200, € 38.000 en € 6.000. De rente over de opgenomen bedragen van de
kasgeldleningen is gelijk aan 3 maands Euribor met een opslag van 100 basispunten. De
kasgeldleningen eindigen op 31 december 2019, waarna een verlenging mogelijk is onder
dezelfde voorwaarden. Omtrent zekerheden is niets overeengekomen.
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13.3.3 Andere deelnemingen
Aandeel

Resultaat

Eigen vermogen

boekjaar

per 31-12-2017

Andere deelnemingen
Ontwikkelingsmaatschappij De Zaanwerf C.V.

49,5%

-²

-

Ontwikkelingsmaatschappij De Zaanwerf II C.V.

49,5%

-¹

-2.220

15,5%

-¹

7.175

Overige kapitaalbelangen
Woningnet N.V.

¹) Geen cijfers over 2017 beschikbaar. Het eigen vermogen is conform de meest recent beschikbare cijfers
weergegeven.
²) Geen cijfers beschikbaar.

13.3.4 Eigen vermogen
Herwaarderingsreserve
Het verloop van de herwaarderingsreserve is als volgt:
2017

2016

Stand per 1 januari

2.956.834

2.428.813

Realisatie verkoop

-10.459

-18.938

Mutatie door herwaardering

564.067

546.959

3.510.442

2.956.834

Stand 31 december

Overige reserves
Het verloop van de overige reserves is als volgt:
2017

2016

512.423

406.825

-553.608

-528.021

Uit resultaat bestemming

614.458

633.619

Stand 31 december

573.273

512.423

Stand per 1 januari
Mutatie door herwaardering

Voorstel resultaatbestemming
De resultaatbestemming is vooruitlopend op en onder voorbehoud van de goedkeuring door de
Raad van Commissarissen reeds in de jaarrekening verwerkt. Het gehele resultaat is aan de
overige reserves toegevoegd.

13.3.5 Schulden aan groepsmaatschappijen
31-12-2017

31-12-2016

Rochdale Onderhoud B.V.

1.919

1.727

Totaal schulden aan groepsmaatschappijen

1.919

1.727

De reële waarde van de schulden aan groepsmaatschappijen benadert de boekwaarde
vanwege het kortlopende karakter van de schulden.
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13.3.6 Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen
In aanvulling op de onder paragraaf 9.12 genoemde geconsolideerde niet uit de balans
blijkende rechten en verplichtingen gelden voor de enkelvoudige balans tevens de
onderstaande verplichtingen.
403 verklaring
Rochdale draagt hoofdelijke aansprakelijkheid voor de uit aangegane rechtshandelingen van
Rochdale Onderhoud B.V. voortvloeiende schulden in de zin van artikel 2:403 lid1, sub f BW.
Fiscale eenheid
Rochdale vormt samen met de volgende vennootschappen een fiscale eenheid voor de
vennootschapsbelasting:
• Rochdale Exploitatie en Projectontwikkeling B.V.
• Rochdale Onderhoud B.V.
• Rochdale Participaties B.V.
• Rochdale Holding B.V.
• RochDAM Beheer B.V.
• Rochdale Marktontwikkeling B.V.
Op grond van de standaardvoorwaarden zijn de Stichting en de met haar gevoegde
dochterondernemingen ieder hoofdelijk aansprakelijk voor ter zake door de combinatie
verschuldigde vennootschapsbelasting.
Woningstichting Rochdale vormt met Rochdale Onderhoud B.V., RochdAM Beheer BV en
Rochdale Marktontwikkeling B.V. een fiscale eenheid voor de omzetbelasting. Op grond van de
standaardvoorwaarden zijn alle entiteiten binnen de fiscale eenheid hoofdelijk aansprakelijk
voor de door de combinatie verschuldigde belasting.

13.4 Toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening over 2017
(x € 1.000, tenzij anders vermeld)

13.4.1 Resultaat deelnemingen
2017
Resultaat Marktontwikkeling B.V.

-1

2016
-88

Resultaat Rochdale Exploitatie en Projectontwikkeling B.V.

-75

399

Resultaat Rochdale Holding B.V.

654

-913

Resultaat Rochdale Onderhoud B.V

-13

-71

Totaal resultaat deelnemingen

565

-673

138

PricewaterhouseCoopers
Accountants N.V.
Uitsluitend voor
identificatiedoeleinden

13.4.2 Personeelskosten
2017

2016

18.180

17.854

7.028

3.868
3.868

25.208

21.722

Doorbelaste personeelskosten Onderhoud B.V.

3.543

-

Sociale lasten

2.812

3.006

Pensioenlasten

2.780

2.880

34.343

27.608

Lonen en salarissen
Inhuur personeel
Subtotaal lonen en salarissen

Totaal personeelskosten

4.037

Omdat Rochdale Onderhoud B.V. alleen werkt voor Woningstichting Rochdale is besloten om
vanaf 2017 de personeelskosten van Rochdale Onderhoud B.V. door te belasten aan
Woningstichting Rochdale.

13.5 Overige informatie
13.5.1 Werknemers
Het aantal fulltime equivalenten bedroeg per peildatum 31 december 2017 318,6 (2016: 322,4).
Er zijn geen werknemers buiten Nederland werkzaam.

13.5.2 Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben geen gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden die in de jaarrekening
toegelicht moeten worden.
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14. Rapportage Wet Normering bezoldiging
Topfunctionarissen 2017 (x € 1)
a. Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen (WNT)
Vanaf boekjaar 2013 is de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en
semipublieke sector (WNT1) van kracht. De maximale bezoldiging werd destijds vastgesteld op
130% van de bruto bezoldiging van een minister inclusief onder andere beloningen betaalbaar
op termijn. Het maximum was in 2013 € 228.599. Per 1 januari 2015 is WNT2 van kracht
geworden. De maximale beloning is verlaagd naar 100% van de beloning van een minister
(2017: € 181.000/ 2016: € 179.000). Op zittende topfunctionarissen waarmee vóór de invoering
van WNT1 contractuele afspraken zijn gemaakt is een overgangsregeling van toepassing. Deze
regeling voorziet in het tijdelijk respecteren van de gemaakte afspraken.
Voor bestuurders van toegelaten instellingen geldt met ingang van 2014 een aanvullende
regeling zoals opgenomen in de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten
instellingen volkshuisvesting. Er is een staffel vastgesteld waarbij de omvang van de
bezoldiging is bepaald op grond van het aantal eenheden in de grootste gemeente waar de
corporatie werkzaam is. De bestuurders van Rochdale zijn ingedeeld in bezoldigingsklasse H,
waarvoor tot en met 2015 een maximum gold van € 203.400. Vanaf 2016 geldt het maximum
volgens WNT2, dat voor 2017 is vastgesteld op € 181.000 (2016: € 179.000). Ook op deze
aanvullende regeling is een overgangsregeling van toepassing die voorziet in het tijdelijk
respecteren van de gemaakte afspraken.
Bij Rochdale zijn uitsluitend de bestuurders en de leden van de Raad van Commissarissen te
classificeren als topfunctionarissen. Op grond van de WNT dienen de individuele
inkomensgegevens van topfunctionarissen te worden gerapporteerd. Met ingang van 2017 is
het afzonderlijk rapporteren van de beloningsgegevens voor de bestuurders volgens de
voorschriften van BW2 Titel 9 art:383 niet langer noodzakelijk.
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b. Bezoldiging bestuurders
De bezoldiging van de bestuurders die in het boekjaar ten laste van de woningcorporatie is
gekomen bedraagt
€ 584.684 (2016: € 574.691) en is naar de individuele bestuurders als volgt gespecificeerd:
M.H.W. van

N.T.J. Overdevest

Buren (1)

B. de Maar

(2)

(3)

Datum in dienst

15-05-2010

01-04-2008

01-01-2002

Datum toetreding tot bestuur

15-05-2010

01-01-2010

01-07-2015

FTE

1,0

1,0

1,0

Gewezen topfunctionaris

Nee

Nee

Nee

Ja

Ja

Ja

Echte dienstbetrekking

Totaal

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

€

€

€

€

€

€

€

€

159.408

159.455

159.408

159.455

150.530

142.089

469.346

460.999

11.134

13.326

10.049

10.049

-

-

21.183

23.375

31.972

31.878

31.972

31.878

30.211

26.561

94.155

90.317

-

-

-

-

-

-

-

-

Totaal

202.514

204.659

201.429

201.382

180.741

168.650

584.684

574.691

Bezoldigingsmaximum

181.000

179.000

181.000

179.000

181.000

179.000

Zie toelichting

nvt

nvt

Beloning:
Beloningen (bruto salarissen)
Bijtelling / vergoeding auto
Beloning betaalbaar op termijn:
Pensioenlasten
-/- Onverschuldigd betaald bedrag

Motivatie indien overschrijding

Zie toelichting

Toelichting op de bezoldiging van bestuurders:
• Omdat bestuurders 1 en 2 bij de invoering van de WNT1 al in de functie van bestuurder in
dienst waren, is de overgangsregeling van toepassing waarbij de vóór de invoering van de
WNT gemaakte afspraken tijdelijk worden gerespteerd. Bij de indiensttreding van deze
bestuurders is de beloning vastgesteld op basis van de destijds geldende marktconforme
beloningscode voor bestuurders van woningcorporaties. De bezoldiging van deze twee
bestuurders ligt als gevolg hiervan boven de voor 2017 van toepassing zijnde WNT-norm van
€ 181.000.
• Het overgangsrecht voor de twee bestuurders houdt in dat, indien van toepassing, afbouw

plaatsvindt:
a. Over de periode 2018 tot en met 2020 tot aan het geldende maximum in
bezoldigingsklasse
H bij de invoering van WNT2, zijnde € 203.400;
b. In 2021 en 2022 tot aan het alsdan geldende maximum ingevolge de WNT2 (2017:
€ 181.000).
• De beloning van de per 1 juli 2015 benoemde bestuurder (3) is vastgesteld op basis van
WNT2.
• Vanaf 1 januari 2015 is de fiscale aftrekbaarheid van pensioenpremies en de hieruit
voortvloeiende pensioenopbouw gemaximeerd. Voor 2017 was het maximale, fiscaal
aftrekbare, pensioengevend inkomen
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€ 103.317. De besparing van de werkgeverspremie is als bruto pensioencompensatie ter
beschikking gesteld voor de inkoop van netto pensioen. De kosten van deze compensatie zijn
verwerkt onder de pensioenlasten.
c. Werknemers met een beëindigingsvergoeding boven de WNT-norm
In 2017 zijn geen uitkeringen gedaan wegens beëindiging van het dienstverband die liggen
boven de WNT-norm.
d. Bezoldiging Raad van Commissarissen
De beloning van de commissarissen wordt ingevolge de WNT bepaald op een percentage van
de maximale bezoldiging van bestuurders en afgeleid van de bezoldigingsklasse waarin de
corporatie is ingedeeld (Rochdale: klasse H). De Vereniging van Toezichthouders van
Woningcorporaties (VTW) heeft in 2015 een bindende beroepsregel vastgesteld voor een
substantiële matiging van de bezoldiging van toezichthouders in de corporatiesector. De
beroepsregel houdt rekening met de intentie van de WNT2 om toezichthouders substantieel
beter te belonen (omdat toezichthouden steeds professioneler wordt en de laatste jaren steeds
meer tijd vergt, de risico’s groter zijn geworden en de eisen veel strenger zijn geworden), maar
is substantieel lager dan de maxima volgens de WNT2. De VTW heeft de maximale bezoldiging
voor 2017 voor de voorzitter vastgesteld op
€ 23.890 en voor de leden op € 15.925. De vergoedingen van de commissarissen van Rochdale
in 2017 zijn in overeenstemming met deze door de VTW vastgestelde maxima.
De bezoldiging van de commissarissen die in het boekjaar ten laste van de woningcorporatie is
gekomen bedraagt in totaal € 100.861 (2016: € 101.803) en is naar de individuele
commissarissen als volgt gespecificeerd:
Datum 1e

Bezoldiging

benoeming

2017

2016

€

€

De heer J. Kleijwegt

Voorzitter

23.890

15.662

19-11-2009

Mevrouw drs. F.Örgü

Lid **)

15.925

15.662

19-11-2009

Mevrouw ir. A.Y. Sanson

Lid **)

15.925

15.662

05-07-2010

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

Lid

15.925

15.662

25-10-2010

Mevrouw mr. E.N. Nordmann

Lid

14.598

-

01-02-2017

De heer drs. M.A. Zonneveld RA

Lid

14.598

-

01-02-2017

De heer mr. R.W.M. Craemer

Voorzitter *)

-

23.493

23-02-2009

De heer drs. L.J. Wijngaarden

Lid *)

-

15.662

19-11-2009

100.861

101.803

Totaal

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum voorzitter RvC in 2017: € 27.150 (2016: € 26.850).
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum overige Leden RvC in 2017: € 18.100 (2016: € 17.900).
*) tot en met 31 december 2016
**) tot en met 31 december 2017
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15. Overige gegevens
15.1 Statutaire resultaatbestemming
In de statuten van Woningstichting Rochdale zijn geen bepalingen opgenomen aangaande de
resultaatbestemming.
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15.2 Openingsbalans met gescheiden bedrijven
Activa
(x € 1.000)

Niet-DAEB
01-01-2018
Geconsolideerd

DAEB
01-01-2018
Enkelvoudig

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

0

22.957

0

4.510.986

793.353

0

0

12.421

793.353

4.523.407

0

437.534

Deelnemingen

3.569

0

Vorderingen op maatschappijen waarin wordt deelgenomen

1.700

0

0

49.501

1.498

0

6.767

487.035

800.120

5.033.399

5.703

0

-

-

5.703

0

13.994

0

0

3.864

6.274

0

Belastingen en premies sociale verzekeringen

0

6.024

Overige vorderingen

7

3.384

Overlopende activa

0

4.548

6.281

17.820

8.956

(2.054)

34.934

15.766

835.054

5.049.165

Vastgoedbeleggingen
DAEB vastgoed in exploitatie
Niet-DAEB vastgoed in exploitatie
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
Financiële vaste activa
Netto vermogenswaarde niet-DAEB

Latente belastingvordering(en)
Leningen u/g
Interne lening

Som der vaste activa
Voorraden
Vastgoed bestemd voor de verkoop
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop

Onderhanden projecten
Vorderingen
Huurdebiteuren
Vorderingen op maatschappijen waarin wordt deelgenomen

Liquide middelen
Som der vlottende activa
TOTAAL ACTIVA
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Passiva
(x € 1.000)

Niet-DAEB
01-01-2018
Geconsolideerd

DAEB
01-01-2018
Enkelvoudig

Groepsvermogen
Herwaarderingsreserve

466.645

3.510.441

Overige reserves

-29.111

573.274

437.534

4.083.715

832

14.869

1.773

0

0

2.219

2.605

17.088

Voorzieningen
Voorziening onrendabele investeringen
Voorziening deelnemingen
Overige voorzieningen

Langlopende schulden
Schulden/leningen kredietinstellingen
Overige schulden
Interne lening

0

1.287.565

9.561

92

382.514

-382.514

394.680

905.143

0

9.708

2.651

0

144

942

0

1.857

45

30.712

2.840

43.219

835.054

5.049.165

Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers
Schulden aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overige schulden
Overlopende passiva

TOTAAL PASSIVA
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16.

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

De controleverklaring van de onafhankelijke accountant bij de jaarrekening is op de volgende
pagina’s opgenomen.
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Woningstichting Rochdale
Bos en Lommerplein 303
1055 RW Amsterdam
Postbus 56659
1040 AR Amsterdam
Telefoon 020 215 00 00
E-mail info@rochdale.nl
rochdale.nl
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