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Datum 31 oktober 2014 W1/IM

Betreft verkoop 4157 woningen aan Patrizia

Geacht Bestuur,

Bij door mij op 29 oktober 2014 ontvangen aanvraag meldde u mij conform artikel
lid Besluit beheer sociale-huursector (Bbsh) uw voornemen tot verkoop van 4157
woningen in 58 gemeenten, waarvan de complexen gelegen zijn in Alphen aan
den Rijn, Amsterdam, Apeldoorn, Bemmel, Beuningen Gld, Beverwijk, Blaricum,
Broek Op Langedijk, Den Helder, Deventer, Didam, Doesburg, Dordrecht, Drunen,
Duiven, Ede, Eenrum, Eindhoven, Elburg, Eist GId, Goor, Gouda, Harderwijk,
Heemskerk, Heiloo, Helmond, Hoofddorp, Hoogeveen, Hoorn Nh, Kampen, Leiden,
Leidschendam, Lobith, Meerkerk, Montfoort, Neede, Nijmegen, Nijverdal,
Nunspeet, Oss, Ouderkerk aan den IJssel, Rijen, Rijssen, Sint-Michielsgestel,
Sliedrecht, Tiel, Twelio, Uden, Utrecht, Valkenswaard, Veenendaal, Veghel,
Vriezenveen, Vroomshoop, Wageningen, Wijchen, Winterswijk, Woerden en Zeist
(zie ook bijlagei) aan Patrizia Wohnmodul T SICAS-FIS, gevestigd te Luxemburg.

Deze melding betrof een wijziging op uw op 6 augustus 2014 ingediende melding.
De melding van 6 augustus 2014 heeft u gesplitst in twee deelverkopen.

De voorgenomen verkoop komt voort uit de wens van Vestia tot verbetering van
de liquiditeitspositie, de vermogenspositie en het zich richten op het kerngebied
Haaglanden/Rijnmond. Het punt van verkoop is nader uitgewerkt in een verbeter
plan dat is overeengekomen met het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting
(CFV) in het kader van een lopende sanering. De noodzaak tot saneren is een
gevolg van de ernstige financiële problemen waarin u bent terecht gekomen als
gevolg van de samenstelling van uw derivatenportefeuille en de ontwikkeling van
de rentestand. U geeft aan dat gekozen is voor pakketverkoop vanwege de be
staande belangstelling in de markt, de prijsverwachting en het gegeven dat het op
die manier realiseerbaar is om personeel onder te brengen bij de koper.

Beoordeling van het meldingsplichtig besluit

Uw melding is door mij beoordeeld op grond van de voorwaarden uit het Besluit
beheer sociale-huursector (Bbsh) en MG2013-02. Ik acht de stukken die u mij
heeft toegestuurd voldoende om uw melding in het onderhavige geval te kunnen
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beoordelen.

Datum

Toetsing aan het Besluit beheer sociale-huursector (Bbsh) 31 oktober 2014

Verkoop van woningen aan anderen dan aan natuurlijke personen voor eigen be- Kenmerk

woning is slechts toegestaan tegen een prijs van minimaal 90% van de onder- 20140000582041

handse verkoopwaarde vrij van huur en gebruik (artikel lic, lid 1 Bbsh).

De leegwaarde van bovengenoemde woningen (inclusief BOG) is vastgesteld op
basis van gevalideerde taxaties en bedraagt €511.318.190. De verkoopprijs van
de betreffende woningen (inclusief BOG) bedraagt €447.980.830.

Het aandeel van het bedrijfsonroerend goed (BOG) in het totale pakket is qua
omvang minimaal. De verkoopprijs van het BOG is niet gespecificeerd in de ver-
koopovereenkomst. Ik acht het redelijk om aan te nemen dat het percentage van
de verkoopprijs van het BOG in dezelfde verhouding staat tot de getaxeerde leeg-
waarde van het BOG, als de verhouding van de verkoopprijs van de woningen ten
opzichte van de getaxeerde leegwaarde van de woningen. Op basis van die aan-
name stel ik vast dat de woongelegenheden zijn verkocht voor minder dan 9O%
van de waarde vrij van huur en gebruik(87,6%). Ontheffing op basis van artikel
lic van het Besluit beheer sociale-huursector is derhalve vereist.

Ik stel vast dat de marktwaarde van het woningpakket onafhankelijk is getaxeerd.
Ik hecht eraan om dit nog eens nadrukkelijk te stellen, nu de Landelijke Huurders-
raad Vestia (LHV) in de zienswijze heeft aangegeven dat daar geen sprake van is.
In MG 20 13-02 is opgenomen dat de taxateur op geen enkele wijze betrokken zijn
bij de transactie wat betreft koop, verkoop of financiering. U heeft aangegeven dat
de taxateur (MVGM vastgoedtaxaties BV) op 7 juli 2014 aan de taxatieopdracht
heeft voldaan en in dat kader alle overige verzoeken tot het waarderen van de
betrokken portefeuille van andere partijen dan Vestia afgewezen.

De koopovereenkomst met Patrizia is op 24 juli 2014 getekend. U geeft aan dat
Patrizia op dat moment heeft aangegeven dat de inkoop van het vastgoedmana
gement nog moest plaats vinden. Dat betekent dat Patrizia pas na het tekenen
van de verkoopovereenkomst afspraken heeft gemaakt met MVGM vastgoed taxa
ties bv en de taxateur op geen enkele wijze betrokken is geweest bij de transactie
wat betreft koop, verkoop of financiering.

Toetsing aan MG2013-02
Inzake de voorkeursvolgorde moet een sociale huurwoning worden aangeboden
aan de zittende huurder, een andere toegelaten instelling en daarna aan een derde
op basis van een openbare aanbieding. Hiervan mag slechts gemotiveerd worden
afgeweken. Daarnaast dienen de zienswijzen van de gemeenten in beginsel
positief te zijn. In MG 2013-02 is opgenomen dat een melding in behandeling
worden genomen zonder dat bovengenoemde aanbiedingsvolgorde is gehanteerd,
als in het kader van een (pre)sanering of in het kader van een herstelplan inzake
verscherpt toezicht met het CFV algemene afspraken zijn gemaakt over verkoop.
Ik stel vast dat aan laatstgenoemde voorwaarde is voldaan en dat de eis van de
voorkeursvolgorde achterwege kan blijven. Overigens heb ik tevens geconstateerd
dat Vestia andere corporaties expliciet heeft geattendeerd op de te koop
aangeboden woningen in de desbetreffende werkgebieden.

Ik constateer dat u de woningen openbaar hebt aangeboden.
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Ik stel vast dat het niet mogelijk is geweest om een Verklaring Omtrent Gedrag RP Datum
ten aanzien van de koper in te dienen, omdat het gaat om een buitenlandse 31 oktober 2014

rechtspersoon. Dat betekent dat er op een andere manier vastgesteld diende te Kenmerk
worden dat er sprake was van een bonafide koper. In dit kader is een uittreksel 2014-0000582041

van het strafregister van het Groothertogdom Luxemburg overlegd, aan de hand
waarvan kan worden vastgesteld dat de koper in dit register niet voorkomt.
Daarnaast heb ik vastgesteld dat de koper onderdeel uitmaakt van de officiële lijst
van gespecialiseerde beleggingsfondsen van de Commission de Surveillance du
Secteur Financier. Uit de door u overlegde stukken en voor het overige is mij niet
gebleken van bezwaren tegen de beoogde koper.

De betrokken gemeenten en de huurders(organisatie) hebben hun zienswijzen
ingediend.

Het naleven van de IVBN gedragscodes Verkoop (complexen ) huurwoningen 2007
en Zorgvuldig, ethisch en integer handelen 2008 is in het koopcontract aan
Patrizia opgelegd en door hen met de ondertekening daarvan aanvaard.

Zienswijze CFV
In MG 2013-02 is opgenomen dat ik ten aanzien van verkoopmeldingen een
zienswijze aan het
Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (CFV) kan vragen met betrekking tot de
financiële gevolgen van het voornemen tot verkoop. Gezien de omvang van de
verkoop en het feit dat het hier gaat om een saneringscorporatie heb ik van die
mogelijkheid gebruik gemaakt. In reactie daarop heeft het CFV mij een brief ter
hand gesteld waarin zij laat weten dat het CFV de voorgenomen verkoop in
overeenstemming acht met de strategische en financiële uitgangspunten van het
verbeterplan die eerder zijn overeengekomen met het CFV.

Zienswijze huurders
In MG2013-02 is opgenomen dat een melding van een voorgenomen verkoop
voorzien moet zijn van een zienswijze van de huurders(organisatie). Deze
zienswijze moet in beginsel positief zijn en minimaal betrekking hebben op de te
verkopen adressen en de koper.

De zienswijze van de Landelijke Huurdersraad Vestia (LHV) van 20 oktober 2014
wordt door de LHV zelf als voorwaardelijk positief bestempeld (alleen positief als
aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan). Daarnaast doet de LHV
aanbevelingen, die met name gericht zijn op Vestia en is derhalve niet bij mijn
toetsing zijn betrokken. De aanbeveling om integraal te toetsen sluit aan bij het
toetsingskader dat gehanteerd wordt in deze procedure. Voor wat betreft de
voorwaarden stel ik vast dat die zich met name richten op (afspraken met)
Patrizia en dat pas aan de voorwaarden kan worden voldaan op het moment of
nadat het bezit is overgedragen. Dat heeft tot gevolg dat ik me bij mijn
beoordeling voornamelijk heb gebaseerd op de vigerende wet- en regelgeving, de
toezeggingen die in dit kader reeds door Patrizia zijn gedaan, de attitude waarvan
Patrizia reeds blijk heeft gegeven en het feit dat Patrizia zich heeft gecommiteerd
aan de IVBN gedragscode.

De LHV geeft als voorwaarde aan dat Patrizia en de beheerder per datum levering
de in oprichting zijnde Stichting Huurdersorganisatie Patrizia (SHOP) als
huurderorganisatie in de zin van de WOHV dienen te erkennen. Ik stel vast dat
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Patrizia schriftelijk richting de LHV heeft aangegeven om met de
vertegenwoordigers van de huurders aan de slag te gaan en te bespreken hoe Datum
wederzijdse verwachtingen kunnen worden vastgelegd. Ik ga er vanuit dat in die 31 oktober 2014

setting —zoals de LHV heeft gevraagd- ook nadere afspraken gemaakt zullen Kenmerk

worden over de wijze waarop (de financiering van) de belangenbehartiging 2014-0000582041

mogelijk wordt gemaakt het overeenkomen van een
samenwerkingsovereenkomst. Ik begrijp dat Patrizia eerder de LHV al is
tegemoetgekomen met een financiële bijdrage.

Ik ga er vanuit dat Patrizia in die lijn voor 1 mei 2015 beleid gemaakt zal hebben
aangaande planning en uitvoering van planmatig onderhoud, afhandeling van
klachten, incassobeleid en de aanwezigheid van huismeesters. Ik constateer dat
Patrizia ervoor open staat om hierover in overleg te gaan met (een
vertegenwoordiging van) de huurders in de wetenschap dat Patrizia zich daarbij
aan de WOHV dient te houden.

Verder ga ik er vanuit dat Patrizia in bovengenoemde zin duidelijkheid zal
verschaffen aan de desbetreffende bewonerscommissie omtrent procedures
rondom onderhoud, het geplande (groot) onderhoud, invulling van de
huismeestertaken en verdere relevante zaken op complexniveau voor zover deze
veranderen ten opzichte van de huidige situatie.

Ik acht het tenslotte op basis van de vigerende regelgeving niet in de rede liggen
om als eis aan Patrizia een exploitatieverplichting voor de huurwoningen voor de
duur van minimaal 3 jaar op te leggen, waarbij ik opmerk dat Patrizia zelf heeft
aangegeven de huurexploitatie te willen continueren.

Ik stel derhalve vast dat er een redelijke mate van zekerheid is dat aan de
voorwaarden zal worden voldaan zoals die gesteld zijn door de LHV en acht de
zienswijze van de LHV (voorwaardelijk positief) van dien aard dat er geen
aanleiding is om op basis van dit aspect mijn toestemming aan de beoogde
verkoop te onthouden.

Zienswijzen gemeenten
In de MG 2013-02 is opgenomen dat een melding van verkoop gepaard dient te
gaan met een zienswijze van de gemeente. Tevens is opgenomen dat er een
zwaarwegend belang aan deze gemeentelijke zienswijze wordt gehecht en dat er
slechts tot een ander oordeel zal worden gekomen dan de gemeente in bijzondere
situaties waarin een negatieve gemeentelijke zienswijze naar het oordeel van de
minister oordeel evident en naar objectieve maatstaven niet in het belang van de
volkshuisvesting is te achten. Vastgesteld kan worden dat er hier sprake is van
een bijzondere situatie. De omvang van de financiële problemen waarin Vestia
terecht is gekomen, is zonder precedent. De situatie heeft zelfs aanleiding
gegeven om een parlementaire enquête in te stellen. Schatting van het verlies dat
is geleden variëren van 2 tot 3 miljard euro en het is evident dat er forse
maatregelen nodig zijn om het probleem op te lossen. Om die reden maakt
verkoop in het verbeterplan dat is vastgesteld in het kader van de sanering een
cruciaal onderdeel uit en daarbij gaat het om grote aantallen. Tegen die
achtergrond zijn de zienswijzen van de gemeenten gewogen. Omdat het gaat om
een groot aantal gemeenten, heb ik ervoor gekozen om de zienswijzen van de
gemeenten categoraal te omschrijven, waarna ik ben overgegaan tot een
beoordeling. Ik ga er vanuit dat de betreffende gemeenten hun zienswijze terug
zullen vinden en herkennen in de categorale beschrijvingen.
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Om te beginnen stel ik vast dat er overwegend sprake is van gemeenten die Datum
(onvoorwaardelijk) een positieve zienswijze geven en die blijk geven van begrip 31 oktober 2014

voor de situatie waarin Vestia terecht is gekomen en het feit dat verkoop nodig is Kenmerk
om een groot probleem op te lossen. 20140000582041

Dat neemt niet weg dat diverse gemeenten een voorkeur hebben aangegeven aan
verkoop van de woningen aan een lokale corporatie. Die voorkeur kent
verschillende achtergronden. Soms gaat het daarbij om behoud van de omvang
van de voorraad sociale huurwoningen, soms speelt daarbij de zorg ten aanzien
van het huurbeleid en/of het verkoopbeleid van de koper die geen toegelaten
instelling is.

Op basis van de regelgeving had Vestia -als saneringscorporatie- af kunnen zien
van de in de circulaire MG2013-02 aangegeven voorkeursvolgorde. Desondanks
heeft Vestia de verkoop expliciet onder de aandacht gebracht van lokale
woningcorporaties (met lokaal meer dan 1000 woningen of de grootste lokale
corporatie). Ik stel vast dat er niet in al die gemeenten ook sprake is geweest van
een bod van een andere toegelaten instellingen. Waar dat wel het geval is, is
veelal sprake van een (aanzienlijk) lager bod dan het bod van Patrizia.

Gegeven het feit dat er sprake is van genoemd groot financieel probleem bij
Vestia, acht ik het redelijk om in die situatie voorrang te geven aan verkoop aan
Patrizia boven een verkoop aan een andere toegelaten instelling. Ik heb bij die
afweging meegewogen het feit dat het in alle gevallen gaat om een relatief klein
deel van het aantal corporatiewoningen in de desbetreffende gemeenten.

In die afweging heb ik betrokken het gegeven dat ook een niet-toegelaten
instelling zich dient te houden aan de huurwetgeving en er dus beperkingen zijn
aan het huurbeleid dat na verkoop kan worden uitgeoefend. Voor sociale
huurwoningen geldt dat ook na verkoop aan Patrizia de normale regulering van de
huur van toepassing blijft en dat geldt voor voorliggend pakket voor bijna 50%
van de woningen.

Het is mogelijk dat Patrizia na de verkoop uit gaat ponden, doch ik stel vast dat op
voorhand is aangegeven dat er een beleggersmotief schuilt achter de beoogde
aankoop, door hen geformuleerd als een ‘buy en hold’ strategie.

Diverse gemeenten hebben als voorwaarde of als voorkeur aangegeven dat zij
wensen dat er gebruik gemaakt blijft worden van het lokale of regionale
woonruimteverdelingssysteem. Patrizia geeft aangegeven dat waar dat niet leidt
tot negatieve effecten op hun bedrijfsvoering en resultaat (en waar het volgens de
lokale huisvestingsverordening mogelijk is) zij bereid is te werken met het lokale
of regionale woonruimteverdelingsysteem.

Blijvende verhuur aan ouderen en het op termijn geschikt houden en maken,
mede in het kader van de extramuralisering in de zorg, is een aandachtspunt dat
door enkele gemeenten wordt aangegeven. Gezien het feit dat de desbetreffende
woningen vaak gelegen zijn in specifieke ouderencomplexen is voorzetting van
verhuur aan deze doelgroepen te verwachten. Het staat de gemeenten verder vrij
om onder andere via de lokale woonruimteverordening te sturen op de
beschikbaarheid van voldoende sociale huurwoningen voor de diverse
doelgroepen.
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Enkele gemeenten geven aan te hechten aan prestatieafspraken over aspecten als Datum

sociale huurvoorraad, leefbaarheid en woonruimteverdeling. Vestia geeft aan dat 31 oktober 2014

zij tot nu toe met geen van de 58 gemeenten prestatieafspraken heeft gemaakt Kenmerk

omdat hun bezit in de desbetreffende gemeenten daarvoor een te klein deel 2014-0000582041

uitmaakt van het geheel van huurwoningen.

Een enkele gemeente heeft aangeven dat zij niet positief zijn over een verhuurder
die niet vanuit Nederland verhuurt. Patrizia heeft aangegeven gebruik te willen
maken van een Nederlandse verhuurder (MVGM woningmanagement) voor
verhuur en beheer, waarbij ook een deel van het huidige personeel van Vestia
wordt overgenomen.

Diverse gemeenten hebben aangegeven dat zij de garantstelling als achtervang
vanuit de gemeente voor leningen die via het WSW geborgd zijn willen stopzetten,
aangezien de complexen na verkoop niet meer in het bezit zijn van Vestia. Ik heb
er begrip voor dat gemeenten zich op dit punt beraden, doch ik beschouw dat met
name als een zaak tussen gemeenten en het WSW en ik laat dat in mijn
beoordeling verder buiten beschouwing.

Het geheel van de gemeentelijke zienswijzen gewogen hebbend, constateer ik dat
de voorgenomen verkoop aan Patrizia in het belang van de volkshuisvesting is,
waarbij ik het belang van de verkoop voor Vestia zwaar heb meegewogen.

Beslissing

Gelet op artikel lid Bbsh ga ik akkoord met de verkoop van van 4157 woningen
in 58 gemeenten waarvan de complexen gelegen zijn in Alphen aan den Rijn,
Amsterdam, Apeldoorn, Bemmel, Beuningen GId, Beverwijk,Blaricum, Broek Op
Langedijk, Den Helder, Deventer, Didam, Doesburg, Dordrecht, Drunen, Duiven,
[de, Eenrum, Eindhoven, Elburg, Eist GId, Goor, Gouda, Harderwijk, Heemskerk,
Heiloo, Helmond, Hoofddorp, Hoogeveen, Hoorn Nh, Kampen, Leiden,
Leidschendam, Lobith, Meerkerk, Montfoort, Neede, Nijmegen, Nijverdal,
Nunspeet, Oss, Ouderkerk aan den IJssel, Rijen, Rijssen, Sint-Michielsgestel,
Sliedrecht, Tiel, Twello, Uden, Utrecht, Valkenswaard, Veenendaal, Veghel,
Vriezenveen, Vroomshoop, Wageningen, Wijchen, Winterswijk, Woerden en Zeist
(zie ook bijlagei) voor een bedrag van € 447.980.830 aan Patrizia Wohnmodul 1
SICAS-FIS, gevestigd te Luxemburg.

Omdat de woningen (mcl. BOG) in verhuurde staat worden verkocht en omdat er
sprake is van een situatie van sanering, verleen ik u ontheffing van het gestelde in
artikel iic Bbsh. De woningen mogen worden verkocht tegen 87,6 % van de
getaxeerde leegwaarde.

Bezwaar
U kunt tegen dit besluit bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift.
U dient zich daarbij te richten tot de minister voor Wonen en Rijksdienst, p/a
Inspectie Leefomgeving en Transport, Postbus 16191, 2500 BD Den Haag. De
termijn waarbinnen het bezwaarschrift kan worden ingediend bedraagt zes weken
na de dag waarop het besluit is verzonden.
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Het bezwaarschrift dient ten minste te bevatten:
• ondertekening;
• naam en adres van de indiener;
• de dagtekening;
• een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt;
• de grond van het bezwaar.

Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het
bezwaarschrift.

Datum

31 oktober 2014

Kenmerk
2014-0000582041

Hoogachtend,
De minister voor Wonen
namens deze,

T. Nieuwenhuizen
coördinerend inspecteur toezicht corporaties
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