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Kerncijfers 

 
2015 2014 2013 2012 2011 

Huurwoningen (in aantallen vhe's) 
     

Goedkoop tot ca. € 403 (prijspeil 2015) 951 951 864 1.050 1.139 

Betaalbaar tussen € 403 tot ca. € 577 (prijspeil 2015) 3.085 3.475 3.546 3.508 3.524 

Duur tot huurtoeslaggrens € 577 tot € 711 (prijspeil 2015) 842 528 508 384 273 

Duur boven huurtoeslaggrens > € 711 (prijspeil 2015) 238 230 229 172 139 

A. In exploitatie 5.093 5.184 5.147 5.114 5.075 

B. In aanbouw 65 0 91 48 102 

Subtotaal 5.158 5.184 5.238 5.162 5.177 

      
Huurwoonwagens 9 9 9 9 9 

Standplaatsen 19 19 19 19 19 

Garages e.d. 607 607 570 570 568 

Bedrijfsvastgoed 36 28 24 21 21 

Totaal bezit 5.829 5.847 5.860 5.781 5.794 

      
Aantal vhe’s (methode CFV) 5.266 5.349 5.302 5.266 5.227 

      
Aantal verhuringen 519

1
 519 533 502 466 

      
Personeel 

     
Formatie 48,5 49,6 52,0 47,1 46,5 

Vhe’s per formatieplaats 109 108 102 112 112 

      
Financiële kengetallen (x € 1.000,--) 

     
Marktwaarde (leegwaarde) 583.978 570.657 582.302 578.684 593.528 

Bedrijfswaarde  216.370 206.042 224.072 272.548 294.514 

      
(x € 1,--) 

     
Algemene reserve per woning op basis van: 

     
- Marktwaarde (leegwaarde) 89.834 82.220 88.908 90.240 94.895 

- Bedrijfswaarde 17.655 14.055 21.343 32.106 37.689 

      
Solvabiliteit (op marktwaarde verhuurde staat) 75,4 73,9 78,0 80,2 82,6 

    
  Interest lang vreemd vermogen 3,7 4,0 4,1 4,1 4,5 

      
Salarissen inclusief sociale lasten, 11,5 12,8 12,9 12,9 12,2 

pensioenen en inlening als% van de 
     

huren en vergoedingen 
     

      
Loan to value (op WOZ-waarde, max. 50%) 15,6% 15,1% 13,4% 12,1% 11,2% 

Interest dekkingsratio (minimaal 1,7) 2,4 2,5 2,4 2,9 2,8 

Direct rendement obv marktwaarde 2,2% 2,2% 2,0% 2,1% 2,2% 

Onderhoud als % van de huur 24% 19% 29% 28% 25% 

                                                         
1
 Dit zijn 460 woningen en 59 overige bezit 
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1. Bestuursverslag 
 

 
Visitatie 
In het najaar van 2015 is de Woningstichting voor de tweede maal gevisiteerd. Wij zijn blij met de 
uitkomsten van de visitatie. Onze belanghebbenden, de bewonerscommissies, de gemeente 
Wageningen en verschillende maatschappelijke organisaties, geven een mooie waardering voor 
ons overleg met hen en de prestaties die wij in de afgelopen periode geleverd hebben in goede 
samenwerking met onze partners. Ten aanzien van deze samenwerking wordt door de 
commissie wel aangegeven dat de Woningstichting haar belanghebbenden in een meer 
vroegtijdig stadium zou kunnen betrekken vanuit een gelijkwaardige positie van alle betrokkenen. 
Een ander punt dat de visitatie duidelijk maakte, is dat bij onze belanghebbenden onvoldoende 
duidelijk is waar de Woningstichting op aanspreekbaar is en waar zij voor staat. Aanbevolen 
wordt om meer verband te brengen tussen de vele activiteiten die we ondernemen, waarbij er ook 
meer focus mag worden aangebracht. Deze aanbevelingen nemen we ter harte en gebruiken we 
als input voor de nieuwe koers. We hebben het visitatierapport op onze website gepubliceerd.  
 
Woningwet 
De nieuwe Woningwet (hierna: Woningwet) beperkt het werkdomein van woningcorporaties. 
Corporaties moeten zich richten op hun kerntaak. Dat is het bouwen, verhuren en onderhouden 
van betaalbare woningen in de sociale huursector. Onder voorwaarden mag de corporatie daarbij 
aandacht besteden aan de directe woonomgeving en leefbaarheid. In het afgelopen jaar zijn we 
hiermee volop aan de slag gegaan, zodat we tijdig onze organisatie hebben ingericht conform de 
nieuwe regelgeving. De samenwerking met de gemeente op de terreinen van de Woningwet zijn 
geïntensiveerd. Ons huurbeleid is samen met onze belanghouders (gemeente en huurders) 
aangepast. In het huurbeleid is de ingevoerde passendheidstoets al verwerkt. Verder kijken we 
ook goed naar de volkshuisvestelijke opgaven en de wijze waarop we die gaan oppakken, 
uiteraard in goede samenwerking met onze belanghebbenden.  
 
Woonvisie en prestatieafspraken 
In 2015 is door de gemeente gestart met de actualisatie van de woonvisie. De woonvisie beslaat 
de periode 2016 tot en met 2020 en dient aan te sluiten op de huidige maatschappelijke 
ontwikkelingen en te voldoen aan de Woningwet. Op basis van de nieuwe woonvisie brengen wij 
en Idealis een bod uit. Dit bod moet voor de gemeente leiden tot geactualiseerde 
prestatieafspraken met Idealis en met ons op het gebied van wonen. Het belangrijkste is de 
gewenste toekomstrichting en de ambities voor de Wageningse woningmarkt. Het is de bedoeling 
dat het opstellen van de (concept) woonvisie in juni 2016 is afgerond. De prestatieafspraken 
dienen voor eind 2016 gereed te zijn.  
 
  

De omgeving van de Woningstichting is voortdurend in beweging. Dat geldt zeker ook 
voor 2015. In dit jaar werd de herziening van de Woningwet aangenomen in de Eerste 
Kamer en deze werd per 1 juli 2015 van kracht. Het is het jaar waarin veel zaken werden 
herzien of herijkt, zoals de huursombenadering en de passendheidstoets. Het is lastig 
sturen en je koers bepalen in een dynamiek met veel variabelen die nog ongewis zijn. 
Toch vraagt de omgeving om een duidelijkere roldefiniëring. De uitdaging is om een 
duidelijke focus en strategie te hebben, maar tevens een flexibele organisatie te zijn 
die optimaal kan deelnemen aan het spel, waarvan de spelregels voortdurend lijken te 
veranderen. 
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Wonen-zorg-welzijn 
In de rijksbegroting 2016 staan verschillende maatregelen op het gebied van wonen en zorg. Het 
stimuleren van langer zelfstandig thuis wonen is vooral een lokale opgave. In 2016 moet de 
gemeente samen met ons, bewoners en zorg- en welzijnsinstellingen kijken wat nodig is qua 
aantal geschikte woningen en de zorg en ondersteuning die nodig zijn om mensen langer 
zelfstandig te kunnen laten wonen. Hierover maakt de gemeente dan concrete prestatieafspraken 
met alle partijen. Het gaat niet alleen om woningaanpassingen en zorggeschikte woningen. Het 
gaat ook om voorzieningen in de woonomgeving en het stimuleren van burgerinitiatieven zoals 
zorgcoöperaties en woonvariaties voor bijzondere doelgroepen. Dit wordt allemaal opgenomen in 
de woonvisie en de prestatieafspraken met de gemeente.  
 
Onze rol op het gebied van wonen, zorg en welzijn zien wij vooral als faciliterend. Wij zorgen voor 
goede, geschikte en toekomstbestendige woningen en een prettige woonomgeving, en faciliteren 
zorg- en welzijnsinstellingen om zorg en welzijn te verlenen aan onze bewoners.  
 
Verhuurdersheffing 
De verhuurdersheffing vanuit de landelijke overheid heeft grote impact op de uitoefening van de 
maatschappelijke taak van de Woningstichting. Over 2015 bedraagt de verhuurdersheffing voor 
ons € 3,5 miljoen; dat is 11% van onze totale huurinkomsten. Naar de toekomst toe zal de 
verhuurdersheffing alleen maar toenemen. De verwachting is dat de overheid de toename van de 
aanspraak op de huurtoeslag één op één opneemt in de verhuurdersheffing. Daarnaast wordt 
door de invoering van de passendheidstoets en de huursombenadering de mogelijkheid om onze 
huuropbrengsten te verhogen beperkt.  
 
Omdat we ook op langere termijn financieel gezond willen blijven, moeten we daarom bezuinigen 
op onze uitgaven. Dit leidt ertoe dat we nog meer dan anders keuzes moeten maken in de 
uitvoering van onze gewenste maatschappelijke activiteiten zoals investeren in de kwaliteit van 
ons vastgoed, realiseren van nieuwbouw en duurzaamheid. Dit zal ook zijn uitwerking hebben in 
de te maken prestatieafspraken met de gemeente in 2016.  
 
Transitie 
De wereld waarin wij leven verkeert in transitie. Jan Rotmans

2
 zegt: “We leven niet in een tijdperk 

van verandering, maar in een verandering van tijdperken”. Oude modellen en theorieën als 
exploitatie, structuren, waarde ontlenen en lineaire economie veranderen in coöperatie, mensen, 
waarde creëren en cyclische economie. De participatiesamenleving is geen hype maar een 
nieuwe vorm van democratie. Digitale ontwikkelingen zijn mede aanzet voor deze beweging en 
versnellen het proces van cultuuromslag. De mens, de menselijke maat, en het leveren van 
maatwerk wordt daarbij steeds belangrijker. En ook voor onze organisatie betekent dit een 
aanpassing. Externe ontwikkelingen lijken ons in verschillende richtingen te dwingen. De nieuwe 
regelgeving leidt tot meer interne gerichtheid terwijl de nieuwe samenleving juist vraagt om 
externe gerichtheid. Binnen de wettelijke kaders zoeken wij de mogelijkheden en kansen om ook 
naar de toekomst toe maatschappelijk relevant te blijven. We werken meer als specialist in 
netwerken, zowel intern als extern, met onze belangenhouders en leveranciers. Op een open en 
transparante wijze delen we kennis om in samenwerking te komen tot een beter resultaat. 
 
 
  

                                                   
2
 Jan Rotmans is hoogleraar transities en transitiemanagement aan de Erasmus Universiteit 

Rotterdam. Ook is hij oprichter van het onderzoeksinstituut DRIFT (Dutch Research Institute for 
Transitions) en medeoprichter van stichting Urgenda. 

http://www.drift.eur.nl/
http://www.urgenda.nl/
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Nieuwe koers 
De hiervoor genoemde (maatschappelijke) ontwikkelingen zijn voor ons mede de basis voor een 
nieuwe koers van de Woningstichting. Graag willen wij samen met onze belanghebbenden in 
beeld krijgen welke volkshuisvestelijke en maatschappelijke en opgaven er voor de komende 
periode liggen in ons werkgebied en hoe wij ook op langere termijn maatschappelijk relevant en 
financieel gezond blijven. Op basis daarvan zullen wij onze koers gaan bepalen en onze 
organisatie aanpassen. Ook hierbij betrekken wij op eigentijdse wijze de belanghebbenden vanuit 
de overtuiging dat samenwerking bijdraagt aan de leefbaarheid van onze buurten en wijken en 
het welbevinden van de bewoners. Hiermee gaan we in 2016 aan de slag.  
 
Dank  
Veel dank ben ik verschuldigd aan iedereen die in 2015 een bijdrage heeft geleverd aan het 
realiseren van onze prestaties. Dat zijn onze medewerkers en onze verschillende belang- 
hebbenden. We zijn trots op de behaalde volkshuisvestelijke, maatschappelijke en financiële 
resultaten die tot stand kwamen in een moeilijk jaar vol verandering en onzekerheid over de 
toekomst. Graag reken ik op eenzelfde betrokkenheid en inzet in 2016. Dan kunnen we het 
nieuwe jaar met vertrouwen tegemoet zien. 
 
Wageningen, 30 maart 2016 
 
 
 
ir. Wilfried Stribos 
interim Bestuurder 
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2. Verslag Raad van Toezicht 
 

 
 
Raad van Toezicht 
De RvT houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen 
de Woningstichting en haar dochteronderneming Ecovallei B.V., beide gevestigd in Wageningen. 
De samenstelling, het rooster van aftreden, de honorering van de leden van de RvT en de 
hoofdlijnen van het remuneratierapport zijn als bijlagen bij dit verslag gevoegd. 
Alle leden van de RvT zijn onafhankelijk. Hun beroep en nevenfuncties conflicteren niet met het 
lidmaatschap van onze RvT; tegenstrijdige belangen hebben zich niet voorgedaan.  
De RvT is zich er van bewust dat het bestuur (bestuursrol) en het interne toezicht (toezichts-, 
advies- en werkgeversrol) verschillende taken hebben.  
 
In 2015 kwam de RvT tien keer in aanwezigheid van het bestuur bijeen: 

 vier reguliere vergaderingen (één keer per kwartaal); 

 de themabijeenkomst over onze organisatieontwikkeling; 

 twee bijeenkomsten met de visitatiecommissie: de startbijeenkomst, voorafgegaan door een 
schouw van ons woningbezit, en de eindbespreking van het visitatierapport; 

 twee extra vergaderingen om te voorzien in het bestuur i.v.m. de langdurige afwezigheid 
wegens ziekte van de Directeur / Bestuurder; 

 de bijeenkomst zelfevaluatie 2014 en 2015. 
De voorzitter, vicevoorzitter en de Directeur / Bestuurder bereiden gezamenlijk de vergaderingen 
van de RvT voor.  
 
Zelfevaluatie 2015 
De RvT kiest elk jaar qua vorm en inhoud voor een andere invulling van zijn zelfevaluatie; deze 
evaluatie vindt plaats buiten aanwezigheid van de bestuurder. Eens in de twee jaar wordt daarbij 
een externe begeleider betrokken. De RvT wil meer invulling geven aan zijn advies- en 
klankbordfunctie richting Directeur / Bestuurder. In 2015 heeft de RvT zijn zelfevaluatie zonder 
externe begeleider gedaan.  
 
Belanghebbenden 
Een delegatie van de RvT, in principe de voorzitter en vicevoorzitter, woont eenmaal per jaar een 
overlegvergadering van de Directeur / Bestuurder en de Ondernemingsraad bij; zij ontvangen 
bovendien de verslagen van deze overlegvergaderingen.  
De twee huurderscommissarissen worden uitgenodigd voor het overleg met de gezamenlijke 
bewonerscommissies en overige huurders en wonen die bijeenkomsten zoveel als mogelijk bij. 
De RvT heeft aandacht besteed aan het verslag 2014 van de Geschillenadviescommissie 
Woningcorporaties WERV en het jaarverslag 2014 van de WoonAdviesCommissie Wageningen. 
Over de werkzaamheden en besluiten van de RvT worden onze medewerkers geïnformeerd met 
de nieuwsbrief RvT, die gepubliceerd wordt op ons intranet.  
 
Risicomanagement / nieuwe Governancecode / nieuwe Woningwet 
Het risicomanagement is een zeer belangrijk aandachtpunt van de RvT. De Directeur / 
Bestuurder is primair verantwoordelijk voor de opzet en instandhouding van het stelsel van 
interne en externe risicobeheersings- en controlemaatregelen. De interne controller rapporteert 
over de werking hiervan aan de Directeur / Bestuurder en de RvT; voor zover relevant voor de 
uitvoering van de accountantscontrole doet de externe accountant dit eveneens. 

Met dit verslag verantwoordt de Raad van Toezicht (RvT) zich over zijn interne 

toezicht in 2015. De toepassing van de nieuwe governancecode woningcorporaties en 

het risico management zijn toegelicht in het hoofdstuk Governance en 

Risicomanagement. De volgens de code te publiceren documenten zijn op onze 

website geplaatst. 
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Per 1 mei 2015 is de vernieuwde Governancecode Woningcorporaties in werking getreden. Deze 
code dient voor 1 januari 2016 geïmplementeerd te zijn; daarin zijn wij niet volledig geslaagd. Het 
vormen van een toezichtsvisie en hernieuwd toezichtkader zullen begin 2016 worden opgepakt. 
Een uitgebreider verslag van ons risicomanagement en de toepassing van de Governancecode is 
te vinden in het hoofdstuk Governance en risicomanagement van dit jaarverslag.  
De implementatie van de Woningwet ligt op schema. In 2016 zullen we deze verder doorvoeren. 
 
Nieuwe accountant 
PwC heeft twee termijnen van vier jaar als accountant van de Woningstichting gefunctioneerd. Uit 
overwegingen van governance heeft de RvT besloten dat PwC niet meer herbenoembaar was. 
Met ingang van het boekjaar 2015 heeft de RvT, na een zorgvuldige selectieprocedure, EY als 
nieuwe accountant benoemd. 
 
Goedkeuringsbesluiten 
De bestuursbesluiten, waarvoor dat volgens onze statuten en de Governancecode vereist is, zijn 
door het bestuur ter goedkeuring aan de RvT voorgelegd. Buiten de hierna bij de kerncommissies 
vermelde onderwerpen noemen we nog de volgende besluiten van de RvT:  

 Patrimonium Wijkvernieuwing: de overgang van de voorlopig ontwerpfase naar de definitieve 
ontwerp- en uitvoeringsfase;  

 de haalbaarheidsstudie ‘herontwikkeling Stadskantoor’ naar appartementen in de sociale 
huursector;  

 het nieuwbouwproject ‘Ireneschool-Buurtseplein’, de overgang van de initiatief/definitie fase 
naar de voorlopig ontwerpfase; het plan omvat de bouw van grondgebonden woningen, 
appartementen, een basisschool en de aanleg van parkeerplaatsen;  

 de verlenging met één jaar en de actualisatie van onze prestatieafspraken met de gemeente 
Wageningen;  

 de beperkte uitbreiding van ons verkoopprogramma. 
Verder heeft de RvT in 2015 aandacht besteed aan het actuele woningmarktonderzoek.  
 
Kerncommissies  
De kerncommissies zijn adviescommissies van de RvT. De verslagen en besluiten van de 
commissies worden ter goedkeuring voorgelegd aan de RvT. 
De Auditcommissie (AC) kwam in 2015 vier keer bijeen. De belangrijkste onderwerpen waren: 

 de jaarrekening 2014 van de Woningstichting en het accountantsverslag van PwC; de AC 
sprak ook buiten de aanwezigheid van de bestuurder met de externe accountant over de 
jaarstukken; de (meerjaren)begroting 2016 – 2020 van de Woningstichting en de second 
opinion van een gespecialiseerd bureau hierbij;  

 de jaarrekening 2014 en de (meerjaren)begroting 2016 - 2020 van Ecovallei B.V., een 100% 
dochter van de Woningstichting;  

 de verkoop van bestaande woningen tegen taxatiewaarde met maximaal 10% korting als 
onderhandelingsruimte; 

 de rapportage 2014 over onze kritische succesfactoren; 

 de aanpassingen in ons treasurystatuut en het treasuryjaarplan 2016; 

 de toetsing van ons verbindingenstatuut en de evaluatie van onze verbinding Ecovallei B.V.; 

 de financiering / het bidbook nieuwbouwproject Torckdael, inclusief kredietwaardigheids- 
oordeel WSW en de verkoopeis en start bouw Torckdael, fase 2; 

 de herijking van ons investeringsstatuut;  

 het interne controleplan 2015, de interne controlerapportages en de assurancerapporten van 
de accountant; 

 de managementletter van de accountant; 

 de tijdelijke overschrijding van onze norm m.b.t. het renterisico; 

 de herijking van ons huurbeleid; 

 de voortgangsrapportages m.b.t. Financiën en verschillende andere beleidsgebieden; 

 fasering nieuwbouw in relatie tot risicomanagement. 
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De Remuneratiecommissie kwam in 2015 twee keer bijeen. De onderwerpen waren: 

 de honorering van de Directeur / Bestuurder; 

 de prestatieafspraken met de Directeur / Bestuurder; 

 de indeling in de bezoldigingsklasse van de Woningstichting op basis van de criteria volgens 
de WNT / Ministeriële Regeling; de Woningstichting valt in klasse F.  

 
De Werving- en Selectiecommissie kwam in het laatste kwartaal van 2015 enkele malen in 
wisselende samenstelling bijeen voor de werving- en selectie van een interim Bestuurder op 
basis van het door de RvT vastgestelde profiel. Bij de werving en selectie waren twee leden van 
de RvT en twee MT-leden betrokken. En bij de sollicitatiegesprekken met de kandidaten waren 
vier leden, twee leden van het MT en twee leden van de OR betrokken. De werving- en selectie 
heeft plaatsgevonden met behulp van een gespecialiseerd bureau. 
 
Visitatie 
In 2015 is de Woningstichting gevisiteerd. De visitatiecommissie waardeert ons interne toezicht 
met een zeven. Naar het oordeel van deze commissie functioneert de RvT adequaat en voldoet 
qua samenstelling aan de hiervoor geldende eisen. De RvT evalueert zijn eigen rol en 
functioneren regelmatig en neemt zo nodig maatregelen om het eigen functioneren te verbeteren. 
De besturingscyclus is voldoende op orde. Hierin valt het dynamisch karakter van het huidige 
ondernemingsplan op. De corporatie weet hiermee aan te sluiten bij de actualiteit. Aldus de 
visitatiecommissie. 
 
Permanente educatie 
Vanaf 2015 is het voor bestuurders en interne toezichthouders verplicht om te zorgen voor hun 
permanente educatie (PE). Bestuurders dienen, gerekend vanaf 1 januari 2015, binnen drie jaar 
108 PE-punten te behalen; interne toezichthouders dienen in de periode 2015-2016 tien PE-
punten te behalen. 
 
Behaalde aantal PE-punten in 2015 

Naam en functie Trainingen / cursussen  Totaal 
aantal 
punten  

Dhr. Janssen, Directeur / 
Bestuurder 

In verband met ziekte geen training gevolgd.   0 

Dhr. Van Asseldonk, 
voorzitter RvT 

Geen trainingen gevolgd.   0 

Mevr. Strik, vicevoorzitter 
RvT 

Ontwikkelingen en trends in de volkshuisvesting.   4 

Dhr. Meijer, lid RvT Toezicht op woningcorporaties van de toekomst.   2 

Dhr. Kalisvaart, lid RvT  Toezicht op Innovatie, Strategie, Financiën en 
Risicobeheersing. 

14 

Mevr. Van Schaijik, lid RvT 1. Toezicht op woningcorporaties van de 
toekomst. ( 2 punten) 

2. Legitimatie van het intern toezicht. (2 punten) 

  4 

Dhr. De Waal, lid RvT  Toezicht op woningcorporaties van de toekomst 
en de nieuwe commissaris. 

15 
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Bestuur 
Ons bestuur bestaat uit één Directeur / Bestuurder, de heer ir. ing. L.J.P.M. Janssen MRE; zijn 
nevenfuncties zijn op onze website gepubliceerd. De nevenfuncties van de bestuurder 
conflicteren niet met zijn hoofdfunctie; tegenstrijdige belangen hebben zich niet voorgedaan. 
Interventies door de RvT zijn, evenals in voorgaande jaren, niet nodig geweest. 
Wegens langdurige afwezigheid van de heer Janssen heeft de heer ing. J. Meijer MSc gedurende 
drie maanden (conform de Governancecode) als gedelegeerd lid RvT / Bestuurder a.i. 
gefunctioneerd. Per 25 december 2015 is de heer ir. W.G.M. Stribos door de RvT als interim 
Bestuurder benoemd. Beide benoemingen hebben plaatsgevonden met een positieve zienswijze 
van de minister voor Wonen en Rijksdienst. 
 
Slotwoord 
De RvT geeft alle medewerkers van de Woningstichting een groot compliment voor hun 
prestaties in 2015. Heel content zijn we met de uitkomsten van onze visitatie over de jaren 2011 
t/m 2014; gemiddeld scoren we een ruime zeven. Voor het presteren volgens onze 
belanghebbenden scoren we zelfs een 7,4; iets om trots op te zijn. 
De RvT heeft daarbij met name ook bijzonder veel waardering voor de veerkracht en loyaliteit van 
het management en de medewerkers van de Woningstichting tijdens de langdurige afwezigheid 
van de Directeur / Bestuurder. De RvT daagt het bestuur, het management en de medewerkers 
uit om in 2016 opnieuw - in samenwerking met onze belanghebbenden - de gewenste en 
afgesproken volkshuisvestelijke en maatschappelijke prestaties te leveren. 
 
Raad van Toezicht 
De heer Toon van Asseldonk, voorzitter 
Mevrouw Tineke Strik, vicevoorzitter 
De heer Jaap Meijer, lid 
De heer Jan Kalisvaart, lid 
Mevrouw Maria van Schaijik, lid 
De heer Clemens de Waal, lid 
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Samenstelling RvT in 2015 
 

 
* Herbenoembaar  
** De heer Meijer was van 25-09-2015 t/m 24-12-2015 werkzaam als gedelegeerd lid RvT / 
directeur-bestuurder ad interim 
 
De Wet Bestuur en Toezicht regelt een zoveel mogelijk evenwichtige verdeling van zetels over 
mannen en vrouwen in het toezicht. De RvT bestaat uit zes zetels, waarvan twee zetels worden 
ingevuld door een vrouw. Hierbij wordt voldaan aan een evenwichtige verdeling. Ook bij 
toekomstige vacatures wordt rekening gehouden met het behouden van deze evenwichtige 
verdeling. 
 
De leden van de RvT zijn lid van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties 
(VTW). Alle leden van de RvT hebben de Nederlandse nationaliteit. Mevrouw Strik en mevrouw 
Van Schaijik zijn (her)benoemd op bindende voordracht van de huurders.  
 
De totale bruto jaarhonorering, exclusief btw, voor de leden van de Raad van Toezicht bedraagt 
in 2015 € 45.406,45. De honorering van de leden van de Raad blijft ruim binnen de Ministeriële 
Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting (WNT 
2) en eveneens binnen de gematigde en bindende beroepsregel van de VTW. 
 
Beroep en relevante nevenfuncties  
De heer Van Asseldonk is burgemeester van de gemeente Overbetuwe. Zijn nevenfuncties zijn: 
bestuurslid/penningmeester SONA Willemstad Curaçao, voorzitter Adviescommissie Natuur 
Caribisch Nederland en lid Raad van Advies Startbaan VluchtelingenWerk Nederland. Sinds 
oktober 2015 is hij lid van het Economic Board city region Arnhem Nijmegen.  
 
Mevrouw Strik is universitair docent migratierecht, Centrum voor Migratierecht, Radboud 
Universiteit Nijmegen. Haar nevenfuncties zijn: lid van de Eerste Kamer voor GroenLinks, 
bestuurslid van Defence for Children / ECPAT Nederland, voorzitter van de klachtencommissie 
Stichting Vluchtelingenwerk Midden-Gelderland, plaatsvervangend lid van de Parlementaire 
Assemblee Raad van Europa (PACE) en voorzitter van de ‘De Waterlanders’, 
kunstenaarscollectief Wageningen. Mevrouw Strik was van juni 2002 tot mei 2006 wethouder van 
de gemeente Wageningen met onder andere de portefeuille wijkgericht werken, welzijn en 
integratie.  
 
De heer Meijer is eigenaar van Talentum in Wageningen dat zich richt op de WTZi toelating van 
zorginstellingen en het maken van productieafspraken met zorgkantoren en verzekeraars. Hij is 
oprichter van Metaphorum B.V., een softwarebedrijf op het gebied van intranet en 
kwaliteitsborging in de zorg. Daarnaast is hij partner van Talentum Shared Services Centrum 
B.V., een bedrijfsbureau dat zorginstellingen ondersteunt in hun administratie en andere 
bedrijfsprocessen. Hij is bestuurslid van de stichting Joods Erfgoed Wageningen.  
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De heer Kalisvaart is werkzaam bij Baker Tilly Berk N.V. Accountants en Belastingadviseurs te 
Utrecht als senior-manager Bureau Vaktechniek Accountants, hoofd van het Stagebureau en 
plaatsvervangend compliance officer. Daarnaast is hij als vrijwilliger verbonden aan PUM 
Netherlands senior experts. 
 
Mevrouw Van Schaijik was tot 1 januari 2015 directielid van Sensoor Telefonische Hulpdienst en 
chat in Gelderland. Haar nevenfuncties zijn: lid Raad van Toezicht Attent Zorg en Behandeling op 
voordracht van de Centrale Cliëntenraad, sinds 2013 landelijk voorzitter van het Katholiek 
Vrouwen Dispuut, sinds 1 januari 2015 bestuurslid van Sobrietas, tot 1 juli 2015 lid 
Bezwarenadviescommissie urgenties Gemeente Barneveld, eveneens tot 1 juli 2015 bestuurslid 
Parochiële Caritas Z. Titus Brandsma Parochie en sinds 2000 parochiële voorganger bij 
weekendvieringen, in verpleeghuis, bij uitvaarten en crematies. 
 
De heer De Waal is werkzaam als lid van de directie van het ROC Leiden in Leiden in de functie 
van directeur Bedrijfsvoering. Zijn nevenfuncties zijn: lid Raad van Toezicht en voorzitter 
Auditcommissie Scholengroep Rijk van Nijmegen, lid Audit Commissie European Police College 
CEPOL, lid Raad van Advies van de stichtingen Zienn en Kopland. Hij is eigenaar van het 
organisatieadviesbureau Ywyly.  
 

Hoofdlijnen Remuneratierapport 
 
Wet Bestuur en Toezicht 
De Wet Bestuur en Toezicht regelt een zoveel mogelijk evenwichtige verdeling van zetels over 
mannen en vrouwen in het bestuur. Omdat er sprake is van een eenhoofdig bestuur is het niet 
mogelijk om een evenwichtige verdeling te verkrijgen. 
 
Benoeming en beoordeling functioneren Lex Janssen 
De heer Janssen is per 1 oktober 2005 voor onbepaalde tijd tot Directeur / Bestuurder benoemd. 
Zijn honorering is vastgesteld met inachtneming van de tot 1 juli 2010 geldende Adviesregeling 
Arbeidsvoorwaarden Statutair Directeuren Woningcorporaties. De latere branchecodes 
respecteren de bestaande arbeidsovereenkomst en arbeidsvoorwaarden van zittende 
directeuren. De Wnt en Wnt-2 en bijbehorende ministeriële regeling voor de honorering van 
topfunctionarissen bij woningcorporaties kent een overgangsregeling (vier jaar) en een 
afbouwregeling (drie jaar); de Bestuurder maakt gebruik van deze regelingen.  
De Raad van Toezicht beoordeelt één keer per jaar het functioneren van de Bestuurder en eens 
in de vier jaar of de Bestuurder nog de juiste persoon is om de Woningstichting voor een nieuwe 
periode te besturen. De laatste vierjaarlijkse beoordeling heeft in 2014 plaatsgevonden. 
 
In 2015 is er een zakelijk geschil ontstaan tussen de Directeur / Bestuurder en de Raad van 
Toezicht. Het geschil heeft ertoe geleid dat uiteindelijk de arbeidsrelatie is verstoord. Januari 
2016 heeft de Raad van Toezicht de Rechtbank, kamer kantonzaken, verzocht om ontbinding 
van de arbeidsovereenkomst met de Directeur / Bestuurder. In maart 2016 heeft de rechter 
uitspraak gedaan: de arbeidsovereenkomst eindigt per 15 april 2016 en de transitievergoeding uit 
hoofde van de WWZ bedraagt € 122.183,15.  
 
Honorering de heer Janssen 
De honorering van de heer Janssen bestaat uit een vast deel en een variabel deel ter hoogte van 
7% van het vaste salaris, hetgeen volledig in lijn is met de hiervoor genoemde adviesregeling. 
Het variabele deel is gerelateerd aan de met de Bestuurder afgesproken prestatiecriteria. In 2015 
is de variabele beloning over 2014 toegekend en uitbetaald. Het vaste salaris wordt jaarlijks 
geïndexeerd met het CBS-prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie (CPI alle huishoudens).  
De overige arbeidsvoorwaarden omvatten een pensioenregeling (met eigen bijdrage van de 
Bestuurder), een bijdrage van de werkgever van 50% in de basisziektekostenverzekering en een 
leaseauto met een eigen bijdrage van de Bestuurder van 10%.  
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Benoeming en honorering interim Bestuurders 
Wegens de langdurige afwezigheid van de Bestuurder zijn door de Raad van Toezicht in 2015 de 
volgende interim Bestuurders benoemd: 

 de heer Meijer, gedelegeerd lid RvT / Bestuurder ad interim, conform de geldende 
Governancecode voor een periode van drie maanden van 25 september 2015 t/m 24 
december 2015; 

 de heer Stribos, interim Bestuurder, met ingang van 25 december 2015 voor een termijn van 
maximaal 18 maanden. 

Beide benoemingen hebben plaatsgevonden met een positieve zienswijze van de minister voor 
Wonen en Rijksdienst. De beide interim Bestuurders zijn c.q. worden gehonoreerd binnen de 
regels van de ministeriële regeling voor topfunctionarissen van woningcorporaties (Wnt). 
 
Indeling bezoldigingsklasse / hoogte en structuur honorering / aansprakelijkheidsverzekering 
Op basis van de Ministeriële Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen Toegelaten 
Instellingen Volkshuisvesting valt de Woningstichting in 2015 in de bezoldigingsklasse F. 
De hoogte en structuur van de honorering van de (interim) Bestuurders zijn vermeld in de 
toelichting op de jaarrekening.  
Voor de (interim) Bestuurders en de leden van de Raad van Toezicht is een bestuurders- 
aansprakelijkheidsverzekering, inclusief kosten van verweer, afgesloten. 
 
Kostenvergoeding 
De (interim) Bestuurders ontvangen geen vaste kostenvergoeding of andere vormen van 
vergoedingen. Hun eventuele uitgaven in het belang van de Woningstichting worden op 
declaratiebasis vergoed en geaccordeerd door de voorzitter van de Raad van Toezicht. De 
(interim) Bestuurders hebben in 2015 geen kosten gedeclareerd, naast onbelaste 
reiskostenvergoeding.  
 
Verklaring 
De Raad van Toezicht verklaart dat aan de (interim) Bestuurders geen leningen, voorschotten of 
garanties zijn verstrekt. Ook is er geen winstdelingsregeling en evenmin zijn afspraken gemaakt 
over een uitkering bij einde dienstverband. 
 
Toekomstig honoreringsbeleid  
Het honoreringsbeleid voor de Directeur / Bestuurder de heer Janssen zal door de Raad van 
Toezicht worden gecontinueerd, rekening houdend met de overgangs- en afbouwregeling 
volgens de Wnt, Wnt-2 en de ministeriële regeling.  
In het geval van de benoeming van een nieuwe Directeur / Bestuurder zal de Raad van Toezicht 
de dan geldende wet- en regelgeving volgen en toepassen. Bij de benoeming van de interim 
Bestuurders in 2015 heeft de Raad dit al in praktijk gebracht. 
 
Remuneratiecommissie 
 
Mevrouw Maria van Schaijik, voorzitter 
De heer Toon van Asseldonk, lid 
Mevrouw Tineke Strik, lid 
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3. Diensten voor klanten 

 
Voor wie zijn wij er? 
Wij zijn er voor al onze huurders en woningzoekenden in Wageningen. Hierbij ligt onze focus 
vooral op “mensen die minder goed in staat zijn zelf in hun huisvesting te voorzien”, zoals we dat 
in onze missie hebben geformuleerd.  
Dat zijn in de eerste plaats mensen met een inkomen tot de sociale huurgrens (2015:  
€ 34.911). Daarnaast richten wij ons op huishoudens met een inkomen tussen € 34.911 en  
€ 43.786 (prijspeil 2015), een groep die op de huidige woningmarkt tussen wal en schip valt; de 
zogenaamde tussengroep. Ook verhuren wij woningen aan bijzondere doelgroepen. Dit zijn over 
het algemeen mensen die om niet-financiële redenen niet zelf in hun huisvesting kunnen 
voorzien. Ten slotte verhuren we ook een aantal woningen aan huishoudens met een inkomen 
boven de € 43.786 (vrije sector) en verkopen we woningen, om zo voor diversiteit in onze wijken 
en buurten te zorgen. 
 
Woningtoewijzing  
We hebben in 2015 471 woningen verhuurd (9% van onze totale voorraad huurwoningen). 

 191 woningen regulier via Huiswaarts.nu. (122 aanbod en 69 loting). 

 263 woningen bijzondere toewijzingen. 

 17 woningen vrije sector via Pararius.nl. Vanaf 2016 verhuren we deze woningen via 
Huiswaarts.nu en Rooftrack.nl.  

 
Toewijzingsmethodiek 

Bijzondere toewijzingen 246 

Loting 69 

Regulier aanbod incl. vrije sector 156 

Totaal 2015 471 

 
Volgens EU-richtlijnen moeten wij minimaal 90% van onze sociale huurwoningen verhuren aan 
mensen met een jaarinkomen dat lager is dan € 34.911 (prijspeil 2015). Ook in 2015 voldeden wij 
met 91,2% aan deze norm. Vooruitlopend op de verplichte passendheidstoets per 1 januari 2016 
hebben wij in 2015 al rekening hiermee gehouden; 93% van onze woningen hebben we passend 
toegewezen.  
 
Bijzondere, directe bemiddeling 
In 2015 wezen we een groot gedeelte van de verhuringen via bijzondere, directe bemiddeling toe, 
in plaats van via Huiswaarts aan reguliere woningzoekenden. Net als in 2014 was de 
voornaamste reden het huisvesten van de bewoners van de herstructureringswijk Patrimonium 
(2015: fase 2). Wij hebben hen tijdelijke woonruimte moeten bieden in verband met de sloop / 
vervangende nieuwbouw. Daarnaast hebben we voor verschillende onderhoudsprojecten 
wisselwoningen beschikbaar gesteld. Ook dit heeft het hoge aantal bemiddelingen beïnvloed.  
  

Wij zetten ons in voor al onze klanten. Goede dienstverlening en een optimaal beheer 

en onderhoud van onze woningen vormen de basis. Betaalbaarheid en duurzaamheid 

zijn daarbij de uitgangspunten. Maar we hebben de ambitie om meer te doen dan deze 

basis. We zetten ons in voor bijzondere doelgroepen, maar ook voor leefbaarheid en 

veiligheid. We werken daarbij intensief samen met onze partners in de wijken en met 

de bewoners. Ons contact met onze belanghouders (huurders en gemeente) en andere 

belanghebbenden is hiervoor van groot belang. 
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Bijzondere verhuringen naar toewijzingscategorie 

Toewijzingscategorie Aantal 

Bemiddeling 23 

COA taakstelling 27 

Eigen voordracht 36 

Gedupeerden krant 8 

Leegstandsbeheer 34 

Medisch urgenten 6 

Vrouwenopvang 1 

Stadsvernieuwing 11 

Tijdelijke verhuur 4 

Wisselwoning 60 

2
e
 kansbeleid 8 

Zorgindicatie/Melkweg 13 

Zorgdak/begeleiding 3 

Uitplaatsing groot onderhoud 4 

Woningruil 8 

Totaal 2015 246 

 
Vanaf 2016 neemt het aantal bemiddelingen als gevolg van onder andere het project 
Patrimonium af. De 1

e
 fase in Patrimonium wordt in 2016 gerealiseerd waardoor de 

wisselwoningen (tijdelijke woonruimte) weer beschikbaar komen voor de regulier 
woningzoekende. Wel zal door de huisvesting van statushouders de bemiddelingen in die 
categorie toenemen.  
 
Extra toewijzingsruimte voor tussengroep 
De tussengroep betreft met name gezinnen met kinderen onder de 18 jaar, met een gezamenlijk 
inkomen tussen de € 34.911 en € 43.786. Deze groep komt officieel niet in aanmerking voor een 
sociale huurwoning. De regelgeving biedt ons 10% toewijzingsruimte die we onder andere voor 
deze tussengroep inzetten. In 2015 hebben we vijf eengezinswoningen met voorrang 
aangeboden aan deze doelgroep. 
 
Vanaf 1 juli 2015 hebben wij nog eens 10% extra ruimte voor het aantal vrije toewijzingen tussen 
de € 34.911 en de € 38.000. Deze 10% extra geldt in elk geval voor 5 jaar. 
 
Toewijzingen aan bijzondere doelgroepen 
In 2015 verhuurden we 60 woningen (2014: 37) aan bijzondere doelgroepen, zoals sociale- en 
medisch urgenten, huurders van een Wmo-woning, statushouders en cliënten van 
maatschappelijke- of zorginstellingen. Dit doen we na gezamenlijke goedkeuring met de 
gemeente Wageningen. Deze toewijzingen vinden gedeeltelijk plaats buiten het 
woonruimteverdeelsysteem Huiswaarts.nu om. 
 
Wij verhuren 77 wooneenheden ten behoeve van begeleid wonen. Hiervan worden 37 kamers 
door bewoners zelf gehuurd.  
 

Urgentie voor woonnoodsituaties 
In 2015 hebben wij 22 urgenties ontvangen van de urgentiecommissie/kernteam Wageningen. 
Hiervan zijn er 11 door ons bemiddeld naar andere woonruimte. Het betrof vijf sociale urgenties 
(2014: 3) en zes WMO-indicaties (2014: 5). Elf urgenten konden zelf reageren op het vrijkomende 
woningaanbod.  
 

Stadsvernieuwingsurgentie 
Alle bewoners van de herstructureringswijk Patrimonium hebben per 1 juni 2013 een 
stadsvernieuwingsurgentie. Dit betekent dat deze bewoners met voorrang in aanmerking komen 
voor een vrijkomende huurwoning. Dit is geen wisselwoning; deze bewoners kiezen ervoor om 
niet terug te keren naar de oude wijk. In 2015 zijn er 11 urgenten definitief verhuisd (2014: 11) op 
basis van stadsvernieuwingsurgentie. 
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Betrekken huurders en gemeente bij opstellen nieuwe huurbeleid 
Bij het opstellen van ons nieuwe huurbeleid hebben we de huurders en de gemeente al vanaf het 
begin betrokken. We formuleerden samen met de huurders de uitgangspunten. Deze 
uitgangspunten bespraken we vervolgens met de gemeente en hebben we waar nodig aangepast.  
In juli 2015 hebben de huurders een advies uitgebracht op ons concept huurbeleid. De huurders zijn 
tijdens het hele proces professioneel ondersteund door de Woonbond. Op basis van dat advies 
hebben we ons huurbeleid nog op een paar punten aangepast en aangevuld. Zo zijn we gekomen tot 
een definitief, gezamenlijk gedragen huurbeleid.  

 

 

 
Laatste kansbeleid 

Als een huurder voor de tweede keer een vonnis tot ontruiming heeft gekregen, kan hij in 
aanmerking komen voor een laatste kans in eigen woning. In deze gevallen sluiten we altijd een 
huurovereenkomst met aanvullende voorwaarden af. 
In 2015 zijn er acht laatste kans overeenkomsten afgesloten (2014: 5). 
Daarnaast sluiten we in bijzondere situaties aanvullende voorwaarden op de huurovereenkomst 
af. We doen dit als er aanvullende afspraken nodig zijn op het gebied van huurbetaling, overlast 
of hulpverlening. In 2015 zijn er tien huurovereenkomsten met aanvullende voorwaarden 
afgesloten (2014: 5). 

 
Huisvestingstaakstelling statushouders 

Gemeenten hebben de taak om asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben ontvangen 
(vergunninghouders) te huisvesten. In 2015 hebben we 60 personen vanuit de taakstelling buiten 
het woonruimteverdeelsysteem om gehuisvest in 27 woningen (2014: 17 woningen). De 
taakstelling voor 2015 voor Wageningen was gesteld op 64 personen (37 in 2014).  
 
Gezien de landelijk hoge instroom verwachten we dat de taakstelling voor 2016 beduidend hoger 
gaat worden ten opzichte van 2015. Het eerste half jaar 2016 is de taakstelling al 45 personen 
voor de gemeente Wageningen. Samen met de gemeente en Idealis zijn we in 2015 gestart met 
de pilot kamergewijze verhuur, waarbij meerdere statushouders in één woning worden 
gehuisvest. Deze pilot is een initiatief vanuit de FoodValley regio en wordt nauwlettend gevolgd 
door de provincie en de landelijke overheid. Begin 2016 hebben we de eerste statushouders op 
deze nieuwe manier gehuisvest. 
 
Vrije Sector Huur 
We hebben in ons huurbeleid woningen aangewezen om bij mutatie over te hevelen van de 
sociale huur naar de vrije sector huur. Deze woningen worden met een marktconforme huurprijs 
verhuurd.  
 
In 2015 hebben we 17 vrije sector woningen verhuurd. Daarnaast zijn 36 woningen die gelabeld 
zijn voor vrije sector ingezet als wisselwoning om de bewoners uit de herstructureringswijk 
Patrimonium te kunnen huisvesten. Nadat de nieuwbouwwoningen in Patrimonium zijn 
opgeleverd komen deze woningen in 2016 en 2017 weer vrij voor verhuur in de vrije sector.  
 
Huurbeleid 
In 2015 hebben we ons nieuwe huurbeleid uitgewerkt. In het huurbeleid staat wie onze sociale 
doelgroep is, hoe we de woningen betaalbaar houden, hoe we onze woningen toewijzen en 
natuurlijk hoe we voldoen aan wet- en regelgeving. We hebben het nieuwe huurbeleid ingestoken 
op huishoudsamenstelling. Nu komen de meerpersoonshuishoudens, die voorheen in de 
verdringing kwamen, eerder in aanmerking voor een passende (eengezins-)woning.  
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De hoofdlijnen in dit huurbeleid zijn: 
Betaalbaarheid Van de sociale huurwoningvoorraad zal 15% bij een nieuwe verhuring worden 

verschoven van het segment van €618,24 - €710,68 naar het betaalbare segment 
met een huur van €403,06 - € 618,24. 

De huur voor zittende huurders in de sociale huurwoningvoorraad zal door de extra 
huurverhogingen niet uitkomen boven de € 710,68. Deze huurgrens is de scheiding 
tussen de sociale voorraad (DAEB) en de vrije sector voorraad (niet-DAEB). 

Beschikbaarheid Lotingwoningen met maximaal 1 slaapkamer gaan met voorrang naar 1 of 2 
persoonshuishoudens. 

Woningen met minimaal 3 slaapkamers, allen groter dan 6m
2
, worden met voorrang 

verhuurd aan huishoudens met 2 of meer personen. 

De 450 woningen die gelabeld zijn voor de doelgroep 65 plus worden met voorrang 
toegewezen en huishoudens van deze leeftijd. 

Uitbreiding doelgroep Meer huurders komen in aanmerking voor een sociale huurwoning. 
De belangrijkste groep huurders die een woning van ons huurt heeft een 
huishoudinkomen tot € 34.911. Daarnaast houdt het huurbeleid rekening met de 
middeninkomens (tussen € 34.911 en € 43.786).Dit ligt in lijn met het gezamenlijke 
standpunt met de gemeente inzake de kernvoorraad. 

Wet- en regelgeving Vanaf 1 januari 2016 zijn we vanuit de Woningwet verplicht om woningen ‘passend 
toe te wijzen’. Dit betekent concreet dat woningzoekende met een lager inkomen 
een woning kunnen huren met een passende huurprijs bij dat inkomen. Minimaal 
95% van alle toewijzingen in het sociale segment moeten passend worden 
toegewezen. 

 

 
Het nieuwe huurbeleid is per 1 januari 2016 van kracht gegaan. 
De komende jaren gaan we gezamenlijk met de gemeente en huurders monitoren hoe het 
nieuwe huurbeleid en de omvang van de kernvoorraad uitwerkt voor de slaagkansen van de 
diverse doelgroepen en indien mogelijk bijstellen. 
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Betrekken huurders bij huurverhoging 
Elk jaar vragen wij onze huurders om advies uit te brengen over onze plannen voor de huurverhoging. Wij 
hebben hierover overleg met een afvaardiging van de bewonerscommissies. De adviezen die wij voor de 
huurverhoging 2015 hebben overgenomen zijn: 
1.We laten de huur van onze zelfstandige sociale huurwoningen niet boven € 710,68 komen. 
2. We verhogen de huren niet van huurders met een relatief laag inkomen in een relatief dure sociale 
huurwoning. 

Prijsbeleid en jaarlijkse huurverhoging  
Wij streven met de huurverhoging naar een juiste prijs- kwaliteitsverhouding van de woning. 
Daarbij streven wij naar een goede verdeling van woningen in de diverse prijsklassen. 
 

Verdeling van de woningvoorraad 2015 2014 

Goedkope woningen (%) 
( < € 403,06) 

18,6 18,0 

Betaalbare woningen (%) 
(€ 403,06 - € 618,24) 

68,5 57.8 

Dure huurwoningen < huurtoeslaggrens (%) 
(€ 618,24 - € 710,68) 

8,7 19,3 

Dure huurwoningen > huurtoeslaggrens (%) 
(> € 710,68) 

4,2 4,9 

 
In 2015 hebben we opnieuw gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de huurprijzen 
inkomensafhankelijk te verhogen. In onze uitgangspunten hebben wij dit jaar voor het eerst 
rekening gehouden met de aftoppingsgrenzen van de huurtoeslag, de huishoudsamenstelling en 
het huishoudinkomen. In 2015 kregen in totaal 624 huurders een inkomensafhankelijke 
huurverhoging. 

De netto huur ten opzichte van de maximaal redelijke huur is gemiddeld 58% (Nederland 68%). 
De gemiddelde netto huurprijs bedraagt € 501 (2014: € 492). 
 
Voor 2016 staat de implementatie van de huursombenadering op onze agenda. Bij het vaststellen 
van het huurverhogingspercentage kijken we dan niet alleen naar het inkomen maar ook naar de 
prijs- kwaliteitsverhouding van de woning. Als uitgangspunt nemen we ons nieuwe huurbeleid dat 
in 2015 is vastgesteld. 
 
Bezwaren 
We hebben 73 bezwaren tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging ontvangen. Deze 
verzoeken hadden er met name mee te maken dat de huishoudinkomens of de samenstelling van 
huishoudens waren gewijzigd. Een aantal verzoeken had betrekking op chronische ziekte.  
Van de bezwaren hebben we er 55 gegrond verklaard en de huurverhoging aangepast.  
 
Diensten op het gebied van wonen–welzijn–zorg  
Wonen gaat over meer dan alleen harde stenen. De samenhang met de 'zachte' elementen 'zorg' 
en 'welzijn' is voor ons vanzelfsprekend en is in het licht van de ontwikkelingen op het gebied van 
zorg en welzijn ook noodzakelijk. Daarom zijn wij, met de middelen die ons ter beschikking staan, 
actief op het grensvlak van wonen, zorg en welzijn. Hiervoor werken wij samen met 
maatschappelijke partners. De samenwerking met dergelijke partners, die gespecialiseerd zijn in 
het bieden van zorg- en welzijnsdiensten, is voor ons en onze huurders heel belangrijk. 
 
Uit het onderzoek van Fortuna 2013 (Prognose Wonen met Zorg) blijkt dat in de gemeente 
Wageningen het aantal 55- plussers tot 2040 zal groeien met 4.840 personen. Het aantal  
75–plussers groeit tot 2040 met 3.500 personen. Het totaal aantal mensen in Wageningen dat 
één of andere vorm van wonen met zorg nodig heeft wordt in 2040 geraamd op 7.280 personen 
en omvat daarmee 16% van de totale bevolking in Wageningen en 52% van de 55-plussers. 
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Het is duidelijk dat dit een doelgroep is waar we extra rekening mee moeten houden; nu al en in 
de toekomst nog meer. 
 
Huisvesting ouderen 
Wij willen ervoor zorgen dat onze oudere huurders (langer) zelfstandig kunnen blijven wonen in 
hun huidige woning; waar nodig met inzet van zorg en welzijnsvoorzieningen. Als oudere 
huurders willen verhuizen naar passende woonruimte, helpen we ze hierbij door maatwerk te 
bieden, waar dit mogelijk is. In 2015 zijn we gestart met het leveren van maatwerk aan 65-
plussers die in grote eengezinswoningen wonen en naar een geschikt appartementen willen 
verhuizen. Afgelopen jaar zijn er drie contracten getekend. Zoals we al eerder in dit hoofdstuk 
schreven lag er, met name door het project Patrimonium Vernieuwt, in 2015 een grote druk op 
het vrijkomende woningaanbod. Om deze reden besloten we om in 2015 nog niet heel uitgebreid 
over deze pilot te communiceren. In 2016 willen we deze dienstverlening verder uitbreiden. 
 
Andere diensten die we bieden om ouderen langer thuis te laten wonen zijn: 

 het Wonen Plus concept; naast het bieden van op de doelgroep aangepaste woningen en 
aanvullende ruimtelijke voorzieningen, bieden we een uitgebreid dienstenpakket op het 
gebied van zorg, wonen en services in samenwerking met zorgdienstverleners. 

 Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo); namens de gemeente voeren wij in onze 
woningen aanpassingen uit zodat de bewoners zoveel mogelijk zelfstandig kunnen wonen en 
leven. De gemeente vergoedt deze woningaanpassingen.  
Wmo-aanpassingen 2015 2014 

In sanitaire ruimten 7 12 

In overige ruimten 9 10 

Buiten de woning 10 15 

Grote verbouwingen 0 4 

 Opplussen: soms zijn Wmo-aanpassingen niet nodig maar kan de bewoner met een paar 
kleine aanpassingen al langer thuis blijven wonen (opplussen). In 2015 hebben we geen 
woningen via groot onderhoud / planmatig onderhoud opgeplust; wel in een beperkt aantal bij 
mutatie. In ons meerjarenonderhoudsplan hebben we opgenomen dat we in de toekomst 
verwachten189 woningen tijdens het groot onderhoud op te plussen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bron: Facebook de Woningstichting 

Bron: facebook 
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Speciale aandacht voor multiprobleemsituaties 
We hebben speciale aandacht voor multiprobleemsituaties. Het gaat hier (veelal) om gezinnen 
waarin naast problemen met het betalen van de huur, ook andere problemen spelen waarvoor 
hulp nodig is. Wanneer onze woonconsulenten een probleem signaleren, schakelen zij de 
gemeente, politie of andere maatschappelijke partners in. Onze buurtbeheerders en andere 
medewerkers die bij onze huurders thuiskomen, vervullen op dit vlak ook een belangrijke rol. 
 
In totaal hebben we in 2015 te maken met 40 multiprobleemsituaties die we monitoren (2014: 
37). We zien het aantal multiprobleemsituaties al enige jaren stijgen. Wij verwijzen regelmatig 
door naar het Startpunt of rechtstreeks naar Team Bemoeizorg van Solidez en de RIBW. Daar 
wordt bekeken hoe de huurder kan worden geholpen en begeleid naar de juiste hulpverlening. 
 
Huurachterstanden en huisuitzettingen 
Huurachterstanden 
In 2015 daalde de huurachterstand licht ten opzicht van 2014. We streven naar een 
huurachterstand van maximaal 0,50% van onze totale huurinkomsten. We zien het als onze 
maatschappelijke taak om huurachterstanden bij onze huurders zo vroeg mogelijk te signaleren 
en daarmee betalingsproblemen te voorkomen en te beperken. 
 

 2015 2014 2013 2012 2011 

Huurachterstand in % 
van de huuropbrengst 

0,83 0,90 0,69 0,51 0,54 

 
Als gevolg van de economische crisis nam begin 2015 het aantal huurders met 
betalingsproblemen toe. We nemen steeds vaker eerder telefonisch contact op met onze 
huurders bij betalingsachterstand om te zoeken naar een oplossing. Hierdoor is de totale 
huurachterstand niet verder opgelopen. We merken dat wanneer er sprake is van een 
huurachterstand, de huurschuld niet de enige schuld is. Het oplossen van een huurachterstand 
wordt daarom steeds moeilijker. 
Omdat we door het vroege contact meer 
oplossingen voor betaling hebben 
kunnen vinden, hebben wij minder 
vonnissen uit hoeven laten brengen. Ook 
de samenwerking met de gemeente en 
schulddienstverleningspartijen heeft een 
positief effect. Wij verwezen in 2015 tien 
huurders door voor financiële 
ondersteuning. 
 
In 2016 breiden we de samenwerking uit 
met de Schulddienstverlening die de 
gemeente in januari is gestart. Daarnaast 
willen wij door digitalisering van ons 
proces onze dienstverlening beter 
afstemmen op de huurder. Hiermee 
hopen we ons 
huurachterstandspercentage nog verder 
terug te brengen. 
 
  

Auke Verhaaf, gemeente Wageningen 

beleidsmedewerker Beleid Samenleving   

“In 2015 hebben we de fundamenten van onze 
samenwerking schulddienstverlening versterkt. 
Hierdoor bieden wij  inwoners van Wageningen 
die hulp nodig hebben bij hun financiën / 
financiële administratie nog preventiever en 
beter ondersteuning op maat” 
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Huisuitzettingen  
Een huisuitzetting is een ingrijpende en veelal trieste gebeurtenis die we zo veel mogelijk 
proberen te vermijden. Wij doorlopen de betreffende procedures met de grootst mogelijke 
zorgvuldigheid. Door onze maatregelen hebben we het aantal uitzettingen in 2015 kunnen 
beperken tot drie huisuitzettingen.  
 

 2015 2014 2013 2012 2011 

Aantal vonnissen 29 35 15 29 27 

Aantal ontruimingen 3 3 5 9 6 

 
Woonoverlast en woonfraude 
Woonoverlast  
Naast de aanpak van woonoverlast is het voorkómen ervan voor ons zeer belangrijk.  
In vergelijking met 2014 is het aantal overlastmeldingen opnieuw toegenomen; 97 meldingen in 
2015 ten opzichte van 75 meldingen in 2014. De meeste meldingen in 2015 zijn meldingen van 
geluidsoverlast en verschillen in leefstijl. Waar mensen dicht bij elkaar leven, is er altijd wel 
sprake van leefgeluiden. Ook zien we bij mooi weer een toename van het aantal meldingen; 
mensen hebben hun deuren en ramen open staan en zijn meer in hun tuin of op hun balkon 
waardoor je meer geluiden van elkaar hoort. Wij merken dat buren elkaar soms niet kennen en 
dat men niet makkelijk op elkaar afstapt om overlast te bespreken. In kwetsbare wooncomplexen 
zetten we daarom de buurtbeheerder in, die onder andere bewoners aanspreekt op houding en 
gedrag. Bij het ondertekenen van de huurovereenkomst en het uitreiken van de sleutel vertelt de 
buurtbeheerder al wat de afspraken en leefregels zijn in het complex. 
 
Onze visie op overlast is erop gericht dat bewoners zelfredzaam zijn en verantwoordelijk voor 
hun eigen woon- en leefsituatie. Waar nodig ondersteunen wij. 
We waren van plan om de, in 2014 gehouden, workshop ‘overlastig gesproken’ in 2015 opnieuw 
te organiseren. Dit is niet gelukt, maar in 2016 staat deze workshop wel weer op het programma. 
 
Woonfraude  
Sinds 2012 zijn wij actief aan de slag om woonfraude aan te pakken. Wij vragen omwonenden 
woonfraude bij ons te melden; dit kan ook anoniem. We werken samen met de gemeente om 
woonfraude en illegale kamerverhuur te voorkomen.  
We reageren adequaat op signalen van overbewoning, onderhuur en illegale bewoning. Als 
gevolg van ons actieve beleid en communicatie zien we dat het aantal meldingen terugloopt en 
dat met name het aantal aanvragen onderverhuur en huisbewaarderschap op jaarbasis zijn 
toegenomen omdat veel huurders niet wisten dat ze dit officieel moesten aanvragen. 
 

 
  
 
 

We merken een toename in het aantal opzeggingen ten gevolge van opgerolde 
hennepplantages. We werken intensief samen met politie en gemeente om hennepplantages aan 
te pakken. 
 
Verbetering dienstverlening 
Klanten met vragen over bijvoorbeeld service, verhuizen, huurprijs, betalingen, reparaties en 
klachten worden direct door een deskundige medewerker geholpen. Klanten kunnen via 
meerdere kanalen met ons in contact treden (website, e-mail, social media, telefoon en balie). Ze 
bepalen zelf voor welk kanaal ze kiezen. Wij streven ernaar onze diensten zo toegankelijk te 
maken dat onze klanten hun zaken met ons zoveel mogelijk zelf en op elk gewenst tijdstip 
kunnen regelen. Daarom digitaliseren wij onze dienstverlening daar waar mogelijk. Dit is zowel 
voor onze klant als voor ons efficiënt. Op die manier kunnen wij meer tijd besteden aan klanten 
die extra aandacht van ons nodig hebben.  
 

Woonfraude 2015 2014 2013 2012 2011 

Meldingen woonfraude 9 17 31 40 20 

Opzeggingen ten gevolgde van woonfraude 8 11 8 7 8 

 waarvan hennepplantages 5 5 1 1 0 
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Digitalisering processen 
Wij zijn onze website aan het verbeteren zodat huurders veel interactiever hun zaken met ons 
digitaal kunnen regelen. In 2015 zijn we gestart met de voorbereidingen om zaakgericht te gaan 
werken. De klant heeft straks één aanspreekpunt, weet wanneer zijn vraag is afgehandeld en kan 
elk moment de stand van zaken van zijn vraag zien. Verder hebben we in 2015 grote stappen 
gezet om te komen tot een volledig gedigitaliseerd reparatieproces.  
In het hoofdstuk Organisatie en Bedrijfsvoering leest u meer over deze projecten. 
 
Communicatie 
Elke afdeling heeft contact met klanten; 
schriftelijk, per telefoon en persoonlijk. Wij 
vinden het belangrijk om onze klanten en 
andere belanghebbenden goed en tijdig te 
informeren. Dat doen wij onder andere via 
onze website, (digitale) nieuwsbrieven en 
social media. Eind 2015 hebben we 737 
volgers op Facebook, Twitter en LinkedIn. 
We vinden de interactie met klanten 
belangrijk en social media is daar een 
belangrijk hulpmiddel bij. We monitoren ook 
wat er op social media over de 
Woningstichting wordt geschreven zodat we 
hier tijdig en adequaat op kunnen reageren. 
 
Klanttevredenheid en aftersales 
Wij willen weten of onze klanten tevreden zijn over onze dienstverlening. Via het KWH-Huurlabel 
meten wij een aantal onderdelen in onze belangrijkste processen continu: 

 Klantcontact: bereikbaarheid, communicatie en informatie; 

 Verhuizen: woning zoeken, nieuwe woning betrekken en huur opzeggen; 

 Onderhoud: reparaties en onderhoud; 

 Klachten behandelen. 
 
Een belangrijk onderdeel van de continumeting is de aftersales op reparaties. Wij vragen onze 
klanten naar hun ervaring met onze dienstverlening. In het geval een klant aangeeft niet tevreden 
te zijn over (bepaalde onderdelen van) de dienstverlening krijgen wij hiervan direct melding. Dit 
maakt het mogelijk direct te reageren naar de klant, om gezamenlijk tot een oplossing te komen 
en tegelijkertijd hiervan te leren voor de toekomst.  
Wij gaan aftersales verder integreren in onze belangrijkste klantprocessen. 
 
Het onderdeel klantcontact is sterk verbeterd in 2015. Het afgelopen jaar is de informatie op de 
website aangepast zodat de klant gemakkelijk de informatie kan vinden die hij zoekt. Ook zijn er 
trainingen gegeven aan medewerkers op het gebied van gesprek- en luistervaardigheid met als 
doel de klant nog beter te woord te kunnen staan en hiermee de dienstverlening te verhogen.  
 
In 2014 is Aedes gestart met de corporatiebenchmark. Deze benchmark gaat over het meten en 
vergelijken van prestaties, processen en werkwijzen tussen corporaties met als primair doel het 
sturen op verbetering. Het spiegelen van de eigen resultaten aan die van andere corporaties 
biedt een goede basis voor verbetering. De Aedes benchmark is volop in ontwikkeling. Een 
belangrijk aandachtspunt daarbij is het goed vergelijkbaar maken van de resultaten tussen 
corporaties. 
 

“Een beeld zegt meer dan 1.000 woorden”. In dat 
kader maken wij steeds vaker een filmpje van een 
evenement. We plaatsen deze filmpjes op ons youtube-
kanaal. In 2015 hebben we acht filmpjes gemaakt: 
- Torckdael fase 1: sloop en opbouw 
- Torckdael fase 1: sloop verzorgingshuis Rustenburg 
- Patrimonium Vernieuwt: het plan 
- Dag van het Huren 
- Een kijkje in de keuken van de Woningstichting 
- Patrimonium Vernieuwt: start bouw 
- Kruisstraat: impressie project groot onderhoud 
- Patrimonium Vernieuwt: vorderingen bouw 

https://www.youtube.com/channel/UCS5zLlS-Cbolrmg-fT7ERBQ
https://www.youtube.com/channel/UCS5zLlS-Cbolrmg-fT7ERBQ
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Een onderdeel van deze benchmark is een oordeel dat onze huurders geven over de 
dienstverlening van de Woningstichting. Ook in 2015 heeft deze beoordeling weer 
plaatsgevonden. Hieronder het resultaat van deze beoordeling waar we natuurlijk trots op mogen 
zijn en we proberen deze score ook in 2016 weer te bewerkstellingen. 

 
In 2016 blijven wij ons inzetten om deze klanttevredenheid te behouden en waar mogelijk nog te 
vergroten. We gaan kijken of er naast het KWH en de corporatiebenchmark nog andere 
instrumenten zijn om onze dienstverlening te meten. 
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4. Wonen in buurten en wijken  
 

 
 
Buurten en wijken 
Je thuis voelen in je wijk is niet alleen prettig, maar ook nuttig. Als je geeft om je woonomgeving, 
zorg je daar ook goed voor. Daarom willen wij de verbondenheid van bewoners met hun buurt 
versterken. Een bloeiende buurt is meer dan een verzameling bakstenen en goede bedoelingen. 
Veiligheid, continuïteit en ontplooiing zijn voorwaarden voor een goede woonomgeving. Daarom 
dragen wij hieraan bij.  
 
Wij werken aan wijken en buurten die leefbaar en veilig zijn en waar voldoende sociale 
samenhang is. Dat doen we door (intensief) beheer in wijken die dat nodig hebben. Bijvoorbeeld 
door buurtbeheerders in te zetten, veiligheidsmaatregelen te nemen of door samen met 
bewoners binnenterreinen in te richten. Wij vinden het belangrijk om  een duurzame en veilige 
woonomgeving te bieden, waar bewoners zich thuis voelen, een wijk/buurt te creëren waar 
bewoners trots op kunnen zijn en zich verantwoordelijk voelen voor hun omgeving.  
 
Buurtbeheerplan 
Per buurt een toekomstvisie opstellen; een stip op de horizon waar we naar toe willen met deze 
buurt en hoe we daar willen komen.  
Dat is wat er in een buurtbeheerplan moet staan.  
 
Naast de beleving van huurders zijn ‘harde’ gegevens als mutatiegraad, weigeringsgraad en het 
aantal overlastsituaties in een buurt bepalend voor de toekomstvisie die in een buurtbeheerplan 
wordt beschreven. De input van huurders hebben we eind 2014 opgehaald met de KWH-meting 
onderdeel ‘buurt’. In 2016 voeren we deze meting opnieuw uit.  
 
In 2015 zijn we gestart met de uitvoering van een belevingsonderzoek in de Tarthorst en in de 
wijk Midden. Dit doen we samen met partnerorganisaties gemeente, Solidez, RIBW en politie. 
Het onderzoek loopt door in 2016. Als we alle gegevens hebben stellen we het buurtbeheerplan 
op. Dat bespreken we met de bewonerscommissie van die buurt en vragen hun input.  
 
In de buurtbeheerplannen nemen we ook acties op die nodig zijn om ervoor te zorgen dat 
bewoners prettig wonen in hun buurt. 
 
Leefbaarheid  
Leefbaarheid hangt samen met prettig wonen in een veilige buurt.  
We zijn ervan overtuigd dat investeren in leefbare wijken leidt tot tevreden bewoners, waardoor 
de waarde van het vastgoed en de verhuurbaarheid ervan toenemen. Ook het afgelopen jaar 
hebben we geïnvesteerd in veilige, schone en leefbare wijken. Het beschikbare budget is niet 
besteed aan grote projecten, maar juist aan allerlei kleine maatregelen van uiteenlopende aard. 
Zaken die direct de veiligheid vergroten, zoals het verbeteren van (achterpad)verlichting.  

 2015 2014 

Uitgaven leefbaarheid per woongelegenheid (€ per 
woning) 

136 116 

Sociale activiteiten leefbaarheid ( € per woning) 99 89 

Fysieke activiteiten leefbaarheid ( € per woning) 37 27 

Wonen stopt niet bij de voordeur. Wij willen een omgeving helpen creëren, waarin 
bewoners maximaal tot hun recht kunnen komen. Door ook op wijkniveau te werken in 
plaats van alleen op het niveau van individuele woningen, kunnen we de 
woonomgeving als geheel verbeteren. Op die schaal hebben we een beslissende 
invloed op de kwaliteit van het wonen, die verder gaat dan de technische kwaliteit van 
woningen. Wij faciliteren onze bewoners door hen op weg te helpen in de zin van 
meedoen en vooruitkomen. Dat doen wij samen met onze partners door middel van 
wijkgericht werken. 
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De leefbaarheid in een wijk, buurt of complex wordt sterk bepaald door de houding en gedrag van 
de bewoners. De buurtbeheerders spelen hierin een belangrijke rol. Bijvoorbeeld door het 
gesprek aan te blijven gaan over ongeoorloofd of ongewenst gedrag.  
Wij willen steeds minder ‘oplossen’ en steeds meer ‘faciliteren’. In plaats van onze bewoners 
zaken uit handen te nemen, willen wij hen de ruimte geven en ondersteunen om zelf redzaam 
(‘eigen kracht’) te zijn en verantwoordelijkheid te nemen voor hun woonomgeving. 
  

 
  

Voorbeeld inzet ‘eigen kracht’. 
Bron: Aedes magazine dec-2015 
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Participatie: meedoen en meedenken  
Participeren, of gewoonweg meedoen en meedenken, doe je met elkaar. We staan daarom altijd 
open voor ideeën en initiatieven. We zoeken ook voortdurend naar vormen om bewoners actief te 
betrekken bij de eigen woonomgeving en bij het beleid van onze organisatie en het beheer van 
onze woningen. Dit gebeurt via de Agendacommissie Participatie en de verschillende 
bewonerscommissies, maar ook door het stimuleren en faciliteren van initiatieven in de wijk. Dit 
bespreken onze woonconsulenten ook in hun periodieke overleg met de individuele 
bewonerscommissies. In een samenwerkingsovereenkomst leggen we hierover diverse 
afspraken vast; bijvoorbeeld hoe vaak we overleggen, welke mate van invloed de bewoners 
hebben, over welke onderwerpen ze mee mogen denken en wie welke rol heeft. 
We vinden het belangrijk om niet ‘voor’ maar ‘met’ bewoners te denken, zodat er sprake is van 
co-creatie.  
 

Participatie bij beleid 
2015 was een belangrijk jaar voor de samenwerking met huurders, bewonerscommissies en de 
Woningstichting. Jarenlang is er veel gesproken over onderwerpen en in 2015 zijn er flinke 
resultaten geboekt. Zonder de samenwerking met onze huurders en bewonerscommissieleden 
waren de resultaten niet zo mooi. 
In 2015 hebben we een aantal themabijeenkomsten met huurders gehad. Onderwerpen waren de 
jaarlijkse huurverhoging, het nieuwe huurbeleid, de huisvestingsverordening en de Woonvisie en 
de hieruit voortvloeiende prestatieafspraken. De themabijeenkomsten zijn voorbereid door de 
Agendacommissie Participatie. 

Agendacommissie 
In 2015 hebben drie leden van de 
Agendacommissie afscheid genomen, vanwege 
het verstrijken van hun termijn. Inmiddels hebben 
we twee nieuwe leden aangesteld, waarmee de 
Agendacommissie met acht personen (zes 
huurders en twee werknemers van de 
Woningstichting) op volle sterkte is. 
 
In 2015 was er voor het eerst een openbare 
vergadering van de Agendacommissie. Deze 
openbare bijeenkomst had als doel om 
geïnteresseerde huurders kennis te laten maken 
met de Agendacommissie. de onderwerpen voor 
het komende jaar toe te lichten en van huurders 
te horen welke onderwerpen zij willen dat met ons 
wordt besproken. Er waren ruim dertig huurders.  

Woonvisie 
De huidige woonvisie van de gemeente loopt eind 2015 af. De gemeente gaat samen met een aantal 
partijen, waaronder wij en onze huurders, een nieuwe woonvisie opstellen. Het doel van de woonvisie 2016-
2020 is om een actuele visie op te stellen op het gebied van wonen. Die visie sluit aan bij de huidige 
maatschappelijke ontwikkelingen en voldoet aan de Woningwet. In 2015 is de aftrap gedaan voor het 
opstellen van de nieuwe woonvisie. We organiseerden samen met de gemeente een bijeenkomst voor onze 
bewonerscommissieleden om uitleg te geven over het onderwerp en het proces. Daarna was er een eerste 
bijeenkomst met alle belanghouders. 
Als de woonvisie gereed is, brengen wij daar een bod op uit. Wij doen een voorstel van activiteiten 
waarmee wij vinden dat we kunnen bijdragen aan de uitvoering van de woonvisie van de gemeente. Het 
opstellen van dat bod doen wij weer samen met onze bewonerscommissies. Het bod op de woonvisie leidt 
eind 2016 tot prestatieafspraken met de gemeente en eventueel onze huurders. 

Visitatie 2015 
De Agendacommissie is druk bezig geweest met 
de voorbereiding van de visitatie. Ter 
voorbereiding op het gesprek met de 
visitatiecommissie heeft ze een enquête 
opgesteld en uitgezet onder alle 
bewonerscommissieleden. Hierop hebben veertig 
mensen gereageerd. Het gemiddelde oordeel is 
een 6,8. Een aantal vragen scoorden 
onvoldoende, zoals ‘zijn er voldoende woningen 
voor de primaire doelgroep’ en ‘bent u tevreden 
over het beleid ten aanzien van de jaarlijkse 
huurverhoging’. De Agendacommissie denkt dat 
veel van de aandachtspunten voortkomen uit 
onwetendheid of te weinig communicatie over 
die onderwerpen. In 2016 staat dit als onderwerp 
op de agenda.  
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Onderwerpen die werden genoemd, waren: wonen voor ouderen in Wageningen en leefbaarheid 
en groen. Omdat 2015 al een behoorlijk volle agenda had, is door de Agendacommissie besloten 
om deze onderwerpen door te schuiven naar 2016. Begin 2016 heeft opnieuw een openbare 
vergadering van de Agendacommissie plaatsgevonden. 

 
Participatie bij groot onderhoud  

We zijn doorlopend bezig ons bezit aan te laten sluiten bij de behoeften van onze klanten; klanten 
van vandaag, maar ook die van morgen. Aanpak van ons bezit door herstructurering 
(sloop/nieuwbouw) en groot onderhoudsprojecten maakt daar deel van uit.  
We betrekken huurders actief bij alle fasen van het proces om zo al in een vroeg stadium 
draagvlak te creëren. Dit doen we samen met de (tijdelijke) bewonerscommissie van de 
betreffende buurt of het complex. We organiseren voorafgaand aan de werkzaamheden 
bewonersbijeenkomsten en bezoeken elke huurder individueel. Waar nodig bieden we huurders 
aan om tijdens de werkzaamheden tijdelijk te verhuizen naar een wisselwoning. In 2015 
verrichtten we bij 3 projecten in 229 woningen groot onderhoud, hadden we 15 ingerichte 
wisselwoningen beschikbaar waarvan 49 bewoners gebruik van hebben gemaakt. 

 
Participatie bij herstructurering  

In het geval van herstructurering verhuizen bewoners, ofwel tijdelijk naar een wisselwoning om 
vervolgens terug te keren naar een nieuwbouwwoning in de nieuwe wijk, of ze vertrekken 
definitief naar een andere woning.  
Bij herstructurering leveren we maatwerk en spannen ons in om huurders te bemiddelen naar 
een andere woning. We brengen, samen met de huurders die moeten vertrekken, in beeld wat 
hun woonvoorkeuren zijn. Wij zijn daarbij altijd reëel in wat huurders van ons mogen verwachten. 
We kunnen geen ijzer met handen breken, maar we doen wat we beloven. 
 
Ook bij de herstructureringsopgave zelf is een open en eerlijke dialoog ons uitgangspunt. 
Wijkbewoners kunnen als geen ander aangeven wat voor hen en de buurt belangrijk is. Wij 
proberen zo veel mogelijk te luisteren naar, en te leren van, deze “ervaringsdeskundigen”. 

“De woningen zijn tot stand 
gekomen in een heel sterk 

overleg met de bewoners. De 
bewoners hebben daar heel 

veel inspraak in gehad.” 

“De saamhorigheid in 
de wijk is sterk 

verbeterd. Leuke 
gesprekken, veel 

lachen en anekdotes. 
Het was een mooie 

tijd.” 
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Eindejaarsbijeenkomst en vrijwilligersbijeenkomst 
Aan het einde van het jaar hebben we zowel voor de bewonerscommissieleden als voor onze 
vrijwilligers een informele bijeenkomst georganiseerd om ze te bedanken voor hun inzet in het 
afgelopen jaar. Tijdens de eindejaarsbijeenkomst komen de bewonerscommissieleden op een 
interactieve manier met elkaar in contact en laten ze elkaar zien waar ze mee bezig zijn. Op deze 
manier inspireren ze elkaar en komen ze tot nieuwe ideeën voor hun eigen commissie of buurt of 
wijk. 
 
Sponsoractiviteiten 
Wij zijn van mening dat wij niet alleen een belangrijke rol in onze buurten en wijken hebben, maar 
ook in de stad Wageningen. Tot 1 juli 2015 hebben we dat mede gedaan door sponsoring. Met 
de ingang van de Woningwet is het voor ons niet meer mogelijk activiteiten te sponsoren. 
 

Gesponsorde  
activiteit  

Motivatie  Tegenprestatie  Financiële  
bijdrage  
DWS  

4 en 5 mei comité:  
algemene 
sponsoring 
activiteiten en 
festival.  

Dit (maatschappelijk) evenement is 
toegankelijk voor alle inwoners van 
Wageningen. Het herdenken en 
vieren van 4 en 5 mei heeft altijd te 
maken met ‘verbinding en 
samenzijn’ (leefbaarheid).  

 Naamsvermelding ‘met dank aan 
pagina’, op website, 
programmaboekje, bij infopunten.  

 Speldjes bevrijdingsfestival.  

€ 1.210  

Belmondo festival Kleurrijk cultureel en muzikaal 
festival voor gehele Wageningse 
bevolking.  

 Logo op alle uitingen. 

 Vlaggen op podium. 

€ 500 

Stichting Berg tot 
berg race: Avond 
wandelvierdaagse 

Betaalbaar evenement voor 
inwoners van Wageningen. 

Naamsvermelding op medailles, 
flyers, nieuwsbrieven en vlaggen en 
spandoeken op startlocaties. 

€ 500 

Oranje Stichting 
Wageningen: 
koningsdag 

Evenement voor inwoners op 
verschillende locaties in 
Wageningen (ballonen 
Raadhuisplein, vrijmarkt in het 
centrum, doemarkt Junushoff, 
Tuindorp, Hooilandplein, diverse 
podia markt, Salverdaplein en 
Conventplein).  

 Vermelding op website met logo 

 Vermelding op posters 

 Vermelding op brochure die huis-
aan-huis wordt verspreid 

€ 500 

Totaal € 2.710 

 
 
  

Herstructurering: Patrimonium vernieuwt 
De herstructurering van de wijk Patrimonium stond in 2015 in het teken van de toewijzingsgesprekken 
voor een nieuwbouwwoning met de terugkerende bewoners, het (tijdelijk) verhuizen van de bewoners van 
de tweede fase, het officiële startsein van de bouw van de woningen van de eerste fase en de uitvoering 
van het ‘Sociaal Programma’. 
Het project waar jaren aan gewerkt is, wordt nu écht werkelijkheid!  
In totaal komen er 89 oud-bewoners terug. Dit betekent dat een kleine 60% van de oude wijk terugkeert, 
de rest zijn nieuwkomers in de wijk. Vanaf het moment dat de nieuwbouwwoningen bewoond gaan 
worden, ontstaat er een geheel nieuwe samenstelling van bewoners. Wij vinden het belangrijk om dan 
veel te investeren in de sociale cohesie in de wijk. Zo krijgen de bewoners de kans vorm te geven aan een 
duurzame en leefbare wijk, het imago van de wijk blijvend te kantelen en trots te zijn op hun wijk. Dit 
wordt mede gesubsidieerd door de provincie. 
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Samenwerking met partners 
Werken aan goede buurten en wijken 
kunnen we niet alleen. We werken hiervoor 
samen met de bewoners en de gemeente. 
Maar ook de samenwerking met 
zorgpartijen, maatschappelijke organisaties, 
onderwijsinstellingen, projectontwikkelaars 
en aannemers is onmisbaar om dit doel te 
bereiken. We werken steeds meer met 
ketenleveranciers en proberen in onze 
samenwerking vernieuwend te zijn. We 
maken gebruik van de specialistische kennis 
en kunde van samenwerkingspartners en 
leveranciers. Bijvoorbeeld door nieuwe 
manieren van aanbesteden van nieuwbouw- 
en onderhoudsprojecten, zoals we bij het 
project Kruisstraat en de herstructurering 
Patrimonium hebben gedaan.  
 
 
 
 

  

Samenwerking met gemeente en huurders 
De huisvestingsverordening van de gemeente is 
bijzonder interactief tot stand gekomen. De nieuwe 
verordening is samen voorbereid door Burgemeester & 
Wethouders van de gemeente, een delegatie vanuit de 
gemeenteraad, de betrokken ambtenaren, een 
delegatie vanuit onze bewonerscommissies en ons. Wij 
hebben van de gemeente complimenten gekregen voor 
de samenwerking en aanpak bij de totstandkoming van 
de nieuwe huisvestingsverordening. Deze aanpak is 
uniek in de regio! De nieuwe huisvestingsverordening is 
een beperkte verordening en geeft ons meer 
speelruimte en vrijheid bij de woningtoewijzing aan 
nieuwe huurders. Hierdoor kunnen we 
woningzoekenden nog beter bedienen met ons 
woningaanbod. De bindingseisen en de 
huisvestingsvergunning zijn vervallen. Alleen de 
urgentieregeling is opgenomen in de nieuwe 
verordening. We verantwoorden ons achteraf aan de 
gemeente over de woningtoewijzing. 
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5. Vastgoedsturing 
 

 
Portefeuillemanagement  
Portefeuillemanagement gebeurt op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Portefeuille- 
management is een proces, waarbij deze verschillende niveaus elkaar over en weer voortdurend 
beïnvloeden. Ervaring uit de operatie werkt door in het (bij)stellen van strategische kaders en vice 
versa.  
Aan keuzes die je maakt met nieuw bouwen, uitvoeren van (groot) onderhoud, vernieuwen 
wijken, aankopen vastgoed, opwaarderen en opplussen, verkopen en slopen worden de 
volgende vier criteria gesteld:  

 beschikbaarheid die aansluit bij de marktvraag; 

 betaalbaarheid die aansluit bij onze doelgroepen; 

 kwaliteit van de voorraad die aansluit bij de wensen van de doelgroep en bestendig is voor de 
toekomst; 

 Voldoende rendement en risicomijdend, ten behoeve van de financiële continuïteit.  
 
Vraag naar en aanbod van woningen 
Met de gemeente en studentenhuisvester Idealis hebben we in 2014 een marktonderzoek 
uitgevoerd. Het onderzoek geeft een beeld hoe de markt er op dit moment uit ziet en in 2020 en 
2030 eruit zal zien. 
 
Op basis daarvan hebben we samen met de gemeente bepaald wat de omvang van onze 
kernvoorraad moet zijn. De kernvoorraad is dat deel van de woningen dat bedoeld is voor 
huishoudens die in aanmerking komen voor een sociale huurwoning (huurprijs < € 710,68) in 
2020. De kernvoorraad is vastgesteld op 5.170 sociale huurwoningen in 2020.  
 
Om de omvang van de kernvoorraad te bepalen hebben we met de gemeente allereerst 
gezamenlijk een analyse gedaan van de omvang van diverse inkomensgroepen in de gemeente 
Wageningen, de huidige woonsituatie van deze groepen en de economische verwachtingen 
hierbij. Vervolgens is de doelgroep voor de kernvoorraad bepaald, waarbij we niet alleen mensen 
met lage inkomens maar ook mensen met middeninkomens tot onze doelgroep rekenen. De 
middeninkomens hebben namelijk geen alternatief omdat ze niet kunnen kopen en geen vrije 
sector huurwoning kunnen betalen.  
 
Bij de bepaling van kernvoorraad is rekening gehouden met de omvang van de 
middeninkomensgroep en hierdoor is de totale kernvoorraad groter dan wanneer alleen 
uitgegaan zou zijn van lagere inkomens. Hierdoor wordt geborgd dat er voldoende betaalbare 
woningen behouden blijven in Wageningen voor de doelgroep. 
Rendement 
Om te kunnen sturen op rendementen, waarderen we ons vastgoed op grond van de 
marktwaarde in verhuurde staat. Deze manier van waardesturing vormt de basis voor onze 
(des)investeringsbeslissingen.  

Onder vastgoedsturing wordt het hebben van kennis van de markt verstaan en het 
vertalen van deze kennis naar een passende vastgoedportefeuille. Daarin wordt 
meegenomen in welke mate het bezit en wijzigingen daarin bijdraagt aan de financiële 
continuïteit van de woningcorporatie.  
Als maatschappelijk vastgoedondernemer combineren we het sturen op de 
vastgoedportefeuille om tegemoet te komen aan de maatschappelijke vraag en het 
sturen op rendementen om de continuïteit van de organisatie te waarborgen. 
Met al onze projecten steken we in op maatschappelijk verantwoord ondernemen. 
Duurzaamheid, integriteit, maatschappelijk rendement en co-creatie zijn daarbij 
belangrijke thema’s. 
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Sinds 2004 zijn we deelnemer aan de IPD benchmark. De benchmark meet de effecten van 
beleidskeuze achteraf, wat ons relevant informatie geeft. De afgelopen jaren heeft de volgende 
trend laten zien voor onze woningportefeuille.  
 

Onderwerp 2014 2013 2012 2011 

Totaal rendement (%) - 1,9 1,6 - 2,1 1,6 

Indirect rendement (%) (SI) (% 
verandering kapitaalswaarde bezit) 

- 4,7 - 1,1 - 4,7 - 1,1 

Direct rendement (%) (AO) (netto 
inkomsten t.o.v. kapitaalswaarde bezit) 

2,9 2,7 2,6 2,7 

 
De negatieve ontwikkeling van het indirect rendement in 2014 wordt in de forecasts in 2015 een 
halt toe geroepen, en zal in lijn met marktontwikkelingen positief gaan uitkomen

3
.  

In 2015 zijn we gestart met het in kaart brengen van toekomstige effecten van nog te maken 
beleids-/ investeringskeuzes, in lijn met de IPD methodiek. Door de systematiek te hanteren kan 
een afgewogen beslissing aan de voorkant worden gemaakt. 
 
Commercieel en maatschappelijk vastgoed  
Commercieel vastgoed 
Naast huurwoningen en koopwoningen hebben wij een vastgoedportefeuille met bedrijfsruimten. 
In totaal gaat het om 36 eenheden (2014: 24 eenheden). Daarnaast verhuren wij 607 garages, 
parkeerplaatsen en bergingen.  
 
Maatschappelijk vastgoed 
Het maatschappelijk vastgoed (DAEB) betrof eind 2015 28 eenheden (ultimo 2014: 28 
eenheden).  
 

De Woningwet legt beperkingen op met betrekking tot de inzet van middelen in maatschappelijk 
en commercieel vastgoed. Maar ook zijn de effecten van het overheidsbeleid op het gebied van 
scheiden wonen en zorg merkbaar. De risico’s nemen toe inzake de financiering en exploitatie 
van specifiek zorgvastgoed.  
We merken dat een aantal maatschappelijke partners andere eisen en wensen gaan stellen aan 
hun huisvesting. We hebben besloten om bij een huisvestingsvraag van een maatschappelijke 
partner behalve naar nieuwbouw ook goed naar ons bestaande bezit te kijken. Wellicht kan ons 
bestaande bezit met een aantal (kleine) aanpassingen geschikt gemaakt worden voor die 
maatschappelijke partner.  
 
Onderhoud  
De kwaliteit van ons vastgoed bepaalt in hoge mate het woongenot van onze klanten. In 2015 
hebben wij ongeveer € 7,5 miljoen aan onderhoud besteed.  
We maken hierbij onderscheid tussen planmatig onderhoud en niet-planmatig onderhoud. 
 
De realisatie van het onderhoud geeft het volgende beeld:  
 
 X € 1.000  Realisatie 2015 

 
Begroting 2015 

 
Realisatie 2014 

 

Reparatieonderhoud 916 1.229 984 

Mutatieonderhoud 773 1.516 883 

Planmatig onderhoud  5.779 3.931 3.957 

Totaal 7.488 6.676 5.824 

 
  

                                                   
3
 Op het moment van opstellen van dit jaarverslag zijn de rendementsgegevens over 2015 nog niet 

bekend. 
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In totaal hebben we 96% van ons meerjarenonderhoudsplan 2015 (planmatig onderhoud) 
gerealiseerd en de doelstelling voor 2015 om maximaal 5% door te schuiven naar het volgend 
jaar is behaald. De kosten voor het onderhoud zijn ten opzichte van vorig jaar vrijwel gelijk 
gebleven en stabiel.  
 
Planmatig onderhoud  
We voeren ons planmatig onderhoud uit op basis van een meerjarenonderhoudsplan. Het doel 
hiervan is om overzicht te hebben over hoe, en voor welk budget, we ons bezit in stand houden 
(onderhoud) en willen verbeteren (investeringen). Het meten van de technische staat van ons 
bezit is tot op heden tot stand gekomen op basis van levensduur van elementen en jaarlijkse 
fysieke plaatselijke controles met betrekking tot de kwaliteit van deze elementen. 
Daarnaast is de portefeuillestrategie van de woningen de basis voor het al dan niet of in welke 
mate investeren in het vastgoed. Voor complexen die op termijn niet meer voldoen aan woon- en 
bouwtechnische eisen hanteren we een andere onderhoudsnorm. 
 
Vanaf 2016 gebruiken we de genormeerde conditiemeting voor het meten van een technische 
staat. Dit hebben we in 2015 voorbereid. Met deze conditiemeting hebben we een objectieve 
norm om de kwaliteit van ons bezit te meten. Het geeft in cijfers uitgedrukt de kwaliteit van ons 
bezit weer en brengt bepaalde risico’s op een gestandaardiseerde wijze in beeld.  
 
Niet-planmatig onderhoud  
Het dagelijks onderhoud betreft de vooraf niet te plannen onderhoudsactiviteiten zoals 
reparatieonderhoud en mutatieonderhoud. Reparatieonderhoud is in direct overleg met de 
huurder het verhelpen van technische gebreken. Door een ketensamenwerking met onze 
kernaannemers worden onze huurders snel, professioneel en eenduidig geholpen. Onze 
huurders waarderen onze dienstverlening op dit punt met een 7,9! 
 
Woningverbetering & verduurzaming woningen 
Groot onderhoud betreft de projectmatige onderhoudsactiviteiten die we op basis van de 
portefeuillestrategie uitvoeren om woningen te verbeteren en/of te verduurzamen. We hebben in 
2015 bij 229 woningen groot onderhoud uitgevoerd (2014: 229). 
We voeren groot onderhoud uit aan de binnenkant én aan de buitenkant van de woningen. De 
woningen krijgen in veel gevallen ook extra voorzieningen zoals isolatie, zonnepanelen, 
waterbesparende elementen en aansluitvoorzieningen voor extra keukenapparatuur. 
 
Levensloopbestendigheid 
Bij het groot onderhoud kijken we ook naar de levensloopbestendigheid van de woning. Een 
goede levensloopbestendige woning maakt woningen geschikt voor bijna elke doelgroep. Door 
een optimale inrichting van de woning kunnen huurders langer blijven wonen. Elementen die wij 
hierbij toepassen zijn bijvoorbeeld het vergroten van de badkamer, het aanbrengen van een extra 
toilet op de eerste verdieping en het opplussen van woningen.  
 
Regisserend opdrachtgeverschap 
Het project Kruisstraat e.o. leende zich voor een nieuwe invulling naar regisserend 
opdrachtgeverschap. In grote lijnen betekent dit dat we de traditionele wijze van inkopen en 
aanbesteden op laagste prijs via bestekken los hebben gelaten bij dit project. In deze nieuwe 
vorm leverden wij als opdrachtgever de randvoorwaarden en gewenste prestaties/kaders aan en 
lieten we de inhoudelijke invulling over aan de uitvoerende partij die middels een 
prestatiegerichte uitvraag werd geselecteerd. In de selectie kregen ook de bewoners een stem. 
Hiermee verschoof de focus in het selectieproces van financieel meest aantrekkelijk aanbod naar 
het plan met de beste prijs/kwaliteitverhouding.  
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Ongemaksvergoeding 
Ter compensatie van de overlast bij groot onderhoud ontvangen huurders een 
ongemaksvergoeding. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de uitgevoerde 
werkzaamheden en de daarmee gepaard gaande overlast. De bijkomende kosten, waaronder de 
huurderving, inrichtingskosten rust- en inloopwoningen, ongemaksvergoeding bewoners en 
bewonersavonden waren in 2015 € 263.000 (2014: € 150.000). 
 

 
 
Nieuwbouw en herstructurering  
Ook op het gebied van vastgoedontwikkeling was 2015 een dynamisch jaar. We hebben veel 
nieuwbouwprojecten onderhanden. De opgaven die we ter hand nemen zijn complex. Daarmee 
wordt de benodigde specifieke deskundigheid vergroot. En ook de samenwerking met 
belanghouders en andere belanghebbenden heeft veel aandacht. De betrokkenheid van partijen, 
zowel tijdens de ontwikkeling en voorbereiding van projecten, alsook tijdens de uitvoering, heeft 
onze aandacht. Dit geldt ook voor de samenwerking tussen de verschillende afdelingen van onze 
organisatie.  
 
 
 

Robuuste Investeringsimpuls subsidie  
De overheid en Provincie Gelderland stimuleren ons met een Robuuste Investeringsimpuls subsidie om een 
extra stap te zetten in de verduurzaming van woningen in Wageningen. Het levert niet alleen duurzame 
woningen op, maar ook werkgelegenheid voor met name jongeren. Deze investering draagt eraan bij dat 
er betere huurwoningen komen en de huurder meer wooncomfort en een lagere energierekening 
tegemoet kan zien. Kortom: een win-win situatie. In 2015 hebben we drie groot onderhoudsprojecten van 
totaal 229 woningen opgeleverd onder de condities van deze subsidie. Deze woningen hebben we 
getransformeerd naar een A-label en A++ kwaliteit. 

“dWS heeft met prestatiegericht 

aanbesteden lef getoond dit bijzondere 

project op vooruitstrevende wijze aan 

te besteden. Bouman Oude Wolbers 

kreeg hiermee de ruimte om te komen 

met een integrale aanpak en innovatieve 

oplossingen” 

 

“Door intensieve 
ketensamenwerking 

met co-makers, 
bewoners en 

opdrachtgever de 
Woningstichting 

Wageningen hebben 
we prestaties 

geleverd boven de 
gestelde eisen” 
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De belangrijkste projecten in 2015 zijn:  
 
Torckdael 
In drie fasen bouwen we een geheel nieuwe wijk ‘Torckdael’ in het centrum 
van Wageningen. De eerste fase hebben we in september 2014 
opgeleverd. 
In 2015 hebben we fase 2 verder uitgewerkt.  

 Koop: 23 appartementen en 18 herenhuizen. Omdat de woningmarkt 
weer is aangetrokken hebben we besloten deze woningen vanuit de vrije 
sector huur om te zetten naar koop. 

 Sociale huur: 12 appartementen en 8 eengezinswoningen. 

 Vrije sector huur: 35 appartementen en 4 eengezinswoningen. 

 Parkeergarage: 97 parkeerplaatsen.  
We hebben de aannemer opdracht gegeven voor de bouw van de 
appartementen en de parkeergarage en de locatie is bouwrijp gemaakt.  
Verder hebben we in 2015 de ontwikkeling fase 3 opgepakt. In fase 3 
ontwikkelen we ca. 15 kleine zelfstandige wooneenheden voor mensen met 
een beperking. Dit doen we in nauw overleg met ’s Heeren Loo. 
 

 

Herstructurering Patrimonium 
We vervangen in twee fasen 160 sociale grondgebonden sociale 
huurwoningen voor 117 grondgebonden huurwoningen en 32 
koopwoningen. Alle woningen worden energiezuinig en toekomstbestendig 
gebouwd. De aannemersselectie heeft plaatsgevonden middels een 
prestatiegerichte aanbesteding. Alle woningen van fase 1 zijn gesloopt en 
de aannemer is in september 2015 gestart met de bouw van fase 1. We 
hebben de uitvoering van de werkzaamheden in het openbaar gebied 
namens de gemeente voorbereid en aanbesteed. Begin 2016 zijn we 
gestart met de verkoop van de 32 koopwoningen. Alle woningen zijn 
inmiddels onder optie. De sloop van de woningen in fase 2 is inmiddels ook 
gestart.  
Ireneschool – Buurtseplein: 
De onderhandelingen hierover met de gemeente zijn in 2015 heropend. We 
zijn voornemens om op de oude locatie Westerhofschool een nieuw 
schoolgebouw te realiseren voor de Ireneschool. Op de locatie waar nu de 
Ireneschool is gehuisvest realiseren we 12 grondgebonden woningen en 24 
appartementen. Voor deze plannen hebben we nog geen overeenkomst 
met de gemeente.  
In 2016 verwachten we meer duidelijkheid zodat we de ontwikkeling ter 
hand kunnen nemen. 

  
 
Naast deze projecten zijn we in 2015 ook bezig geweest met: 

 Mouterijnoort: we hebben onderhandeld over de aankoop van 20 sociale huurwoningen.  In 
2016 wordt duidelijk of we met subsidie van de provincie woningen ‘turnkey’ kunnen 
aankopen. 

 Stadskantoor: we onderzochten de haalbaarheid om in het Stadskantoor van de gemeente 
Wageningen aan het Olympiaplein appartementen te realiseren. In de onderhandelingen is het 
ons niet gelukt financieel tot overeenstemming te komen. 

 Ericahorst: op basis van strategische overwegingen hebben we in overleg met Opella en de 
gemeente Ede besloten om dit project stop te zetten. 

 Deelplan 2 Nieuw Kortenoord; het stedenbouwkundig plan is besproken alsmede de 
mogelijkheden voor ons om in dit plan van Bouwfonds Property Development (BPD) circa 55 
sociale huurwoningen te realiseren. 

 
We hebben in 2015 geen woningen opgeleverd. 
 

School   Woningen 
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Verkoop  
Verkoop bestaande bouw 
We hebben woningen aangewezen voor verkoop. Indien de huidige huurder geen interesse heeft 
de woning te kopen, bieden we deze te koop aan op het moment dat de huurder verhuist. 
De afgelopen jaren hadden we ons als doel gesteld om 25 woningen per jaar te verkopen.  
Sinds de crisis in 2010 zagen we met een gemiddelde van 15 verkochte woningen het jaarlijkse 
aantal verkopen afnemen. In 2014 was het aantal verkopen zelfs gedaald naar 13. In de 
afgelopen jaren zien we eveneens een daling van de gemiddelde verkoopprijs. Daarom hebben 
we in onze begroting de doelstelling bijgesteld naar 15 woningen per jaar en de verkoopprijs 
marktconform naar beneden bijgesteld. In 2015 hebben we 17 woningen verkocht.  
 
We hebben in 2015 twee woningen verkocht aan zittende huurders in het kader van de Wet 
bevordering eigenwoningbezit. Daarnaast hebben we twee woningen aan collega-corporatie 
Idealis verkocht. Een woning in verhuurde staat en de andere in onverhuurde staat. De overige 
woningen zijn aan particulieren verkocht. 
 
Als een woning na zes maanden nog niet verkocht is kan de woning tijdelijk verhuurd worden aan 
urgent woningzoekenden die niet in aanmerking komen voor een urgentieverklaring. Verhuur van 
deze verkoopwoningen vindt plaats voor een periode van maximaal drie jaar en daarna wordt de 
woning weer te koop aangeboden. In 2015 zijn er vijf koopwoningen weer tijdelijk verhuurd. Waar 
relevant uiteraard met toestemming van de Vereniging van Eigenaren. 
 
Verkoop nieuwbouw 
In 2015 zijn 23 appartementen Torckdael fase 2 in verkoop gegaan. Hiervan is meer dan de helft 
verkocht of onder optie. We zijn gestart met de verkoopvoorbereiding van de herenhuizen. 
Begin 2016 zijn 32 eengezinswoningen in de herstructeringswijk Patrimonium in verkoop gegaan. 
Hiervan zijn bijna alle woningen inmiddels in optie. 
 
Duurzaamheid  
De Woningstichting staat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het gaat daarbij ook 
om duurzaam vastgoed en duurzame wijken. Door te investeren in energiebesparende 
maatregelen zorgen we niet alleen voor het milieu, maar zorgen we er ook voor dat de 
woonlasten voor onze bewoners betaalbaar blijven. Binnen de duurzame projecten hebben we 
geen huurverhogingen gevraagd en bij de individuele aanvragen voor energetische maatregelen 
dragen wij 25% van de investering bij. Onze duurzaamheidsambitie is vastgelegd in ons 
milieubeleidsplan. Dit plan is te vinden op onze website. In 2016 herzien we ons 
milieubeleidsplan. 
 
Wij willen laten zien dat we kansen durven pakken om bij te dragen aan duurzaam wonen en het 
betaalbaar houden van huurwoningen. We investeren veel in duurzame maatregelen zoals 
isolatie en zonnepanelen. Daarnaast werken we samen met verschillende maatschappelijk 
verantwoorde organisaties en onderzoeken we nieuwe duurzame ontwikkelingen. Onze huurders 
zijn daarbij onmisbaar. Veel mensen weten niet goed hoe ze kunnen bijdragen aan het duurzaam 
maken van hun woning of in energielasten kunnen besparen. Via onze website, social media en 
tijdens persoonlijk contact met huurders  informeren wij onze huurders over hoe ze dat kunnen 
doen. 
 
Pilots duurzaamheidsprojecten 
In de afgelopen jaren hebben we een aantal duurzaamheidsprojecten op het gebied van 
installatietoevoegingen uitgevoerd. Een belangrijke doelstelling hierbij was de verlaging van de 
woonlasten voor onze huurders. In 2015 hebben we deze projecten geëvalueerd. We zijn tot de 
conclusie gekomen dat de gewenste woonlastenverlaging tegenvalt. De kosten van deze 
duurzaamheidsinvesteringen, die zich vertalen in extra huur,wegen niet op tegen de opbrengsten 
in de vorm van verlaging van de kosten voor energie.  
Op basis van deze resultaten bepalen we de toekomstige inzet van deze toepassingen. We 
nemen dit mee in de herijking van ons milieubeleidsplan. 
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Duurzaam vastgoed  
Eén van de doelstellingen uit ons milieubeleidsplan is het realiseren van een gemiddeld 
energielabel B voor ons vastgoed. Conform de nieuwe energie-index is het gemiddelde huidige 
label C, dus we hebben nog een stap te maken. Onze deelname aan subsidieproject de 
Robuuste Investeringsimpuls van de Provincie Gelderland heeft hier flink aan bijgedragen. 
We hebben in 2015 voor een bedrag van € 2,7 miljoen aan duurzaamheidsinvesteringen gedaan. 
In veel gevallen stond daar geen of slechts een beperkte huurverhoging tegenover. 
 

 2015 2014 2013 

Woningen met A t/m B label (%) 24,2 19,4 17,8 

 
We hebben in 2015 bijvoorbeeld:  

 bij 236 woningen in totaal 1.299 
zonnepanelen geplaatst;  

 bij 229 woningen dakisolatie 
aangebracht; 

 bij 247 woningen spouwisolatie 
aangebracht; 

 bij 115 woningen vloerisolatie 
aangebracht; 

 bij 250 woningen glasisolatie 
aangebracht. 
 

 
 
Duurzame samenwerking 
Onze activiteiten moeten een bijdrage leveren aan de samenwerking als geheel. Dat is niet alleen 
het nakomen van onze wettelijke opgaven, maar ook hoe wij onze belanghouders betrekken bij 
het maken van onze plannen en strategie. Dat blijkt ook uit de waardering van onze 
belanghouders daarvoor (zie visitatierapport op onze website).  

 
Onze maatschappelijke betrokkenheid blijkt verder uit de ondersteuning van maatschappelijk 
relevante activiteiten en het bevorderen van arbeidsparticipatie van mensen met een beperking. 
 

Experimenten: Energieneutraal en Nul op de Meter 
Wij hebben in het project Kruisstraat één van onze woningen ingezet als experiment om deze woning 
‘Energieneutraal’ te maken. Dit is een experiment waarbij de woning dusdanig verbouwd wordt dat er 
geen gebouwgebonden energiekosten voor de huurder meer aanwezig zijn.  
Wij hebben één van onze woningen als experiment onderzocht op wat het betekent om deze woning naar 
‘Nul-op-de-Meter’ te brengen. Dit is een experiment waarbij de woning dusdanig verbouwd worden dat 
er noch sprake is van gebruiksgebonden, noch gebouwgebonden energiekosten voor de huurder.  

Zonnepanelen: de Woningstichting heeft in het 
afgelopen jaar 1.299 zonnepanelen geplaatst op 
Wageningse daken, en sluit daarmee het jaar 2015 
zonnig af. Hiermee komt het totaal aan zonnepanelen 
op daken van de Woningstichting op 4.644 stuks. De 
zonnepanelen wekken samen jaarlijks ruim 1 miljoen 
kWh schone zonnestroom op. Dat is evenveel als het 
jaarverbruik van 325 huishouden. 

Maatschappelijke betrokkenheid 
Arbeidsparticipatie kan leiden tot sociale erkenning, persoonlijke groei, contacten met collega’s, 
zelfrespect en zelfvertrouwen, voldoening, ontwikkeling en ontplooiing en meer kwaliteit van het 
bestaand. Mede daarom bieden wij, sinds 2006, als maatschappelijk ondernemer aan een aantal cliënten 
van ’s Heeren Loo (mensen met een verstandelijke beperking) de mogelijkheid om in ons kantoor 
dagbesteding door te brengen. De cliënten verrichten eenvoudige facilitaire taken zoals het doen van de 
afwas, soep inschenken tijdens de lunch, koffie en thee klaarzetten voor vergaderingen, ophalen en 
wegbrengen van oud papier, glas en plastic etc.. Wij begeleiden de cliënten samen met een jobcoach van 
’s Heeren Loo.  
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6. Organisatie en bedrijfsvoering 
 

 
 
Organisatieontwikkeling 
We zitten in een periode van fundamentele veranderingen. Er is een digitale revolutie gaande, 
waardoor mensen steeds meer zelf aan het stuur kunnen en/of moeten komen (zelfsturing en 
zelfredzaamheid). Maar daarin moeten ze wel gefaciliteerd worden.  
Met de digitalisering van onze (klant)processen, met ketenintegratie en met het gebruik maken 
van sociale media beogen we de klanttevredenheid nog verder te verhogen en onze 
bedrijfsprocessen te optimaliseren (efficiënt en effectief).  
 
Wij zien grote voordelen in de digitalisering van onze (klant)processen: 

 creëert ruimte voor maatwerk 

 creëert ruimte voor menselijke aanpak 

 levert mogelijkheden om continu het proces te verbeteren 

 levert de mogelijkheid om onze klant nog meer centraal te zetten, juist doordat het proces 
efficiënter verloopt. 

 
Onze bedrijfsvoering verandert; de rol van onze medewerkers verandert van uitvoerend naar 
coördinerend met klantgerichtheid en klanttevredenheid als uitgangspunt. De kernpunten van 
onze organisatieontwikkeling zijn: 

 een klantgerichte organisatie 
o Duidelijke afspraken met de klant 
o Grip op voortgang en kwaliteit 
o Meten op voortgang en kwaliteit 
o Gezamenlijke verantwoordelijkheid van afdelingen over klantproces 
o Afstemming diensten op klantvraag 
o Bijsturing op individueel niveau is mogelijk 
o Eigenaarschap klantvragen en processen 

 tevreden klanten 
o Duidelijke afspraken 
o Inzicht in voortgang 
o Kiest zelf communicatiekanaal (digitaal, telefoon, bezoek aan de Woningstichting) 
o Complete, juiste en tijdige antwoorden 
o Goede service en dienstverlening 

 zelfstandige medewerkers 
o Duidelijke afspraken met klant en collega’s 
o Eigenaarschap voor hele afhandeling 
o Vrijheid om werk zelf in te richten 

 
We zijn volop bezig met het doorvoeren van deze kwaliteitsslag. We willen klanten stimuleren om 
zoveel als mogelijk digitaal met ons te communiceren. Hierover heeft u al in hoofdstuk 3 
“Diensten voor klanten’ kunnen lezen. De kwaliteit van onze dienstverlening en de 
klanttevredenheid hebben een hoge prioriteit in onze bedrijfsvoering. 
  

In onze ondernemingsstrategie 2013–2017 hebben we vastgelegd dat wij een 
klantgerichte, ondernemende en resultaatgerichte organisatie willen zijn, die streeft 
naar een hoge mate van kwaliteit van haar dienstverlening. Onze focus ligt op 
betaalbaar wonen (primair), duurzaam (ver-)bouwen, oog voor leefomgeving en wonen-
welzijn-zorg. Waar mogelijk en van toegevoegde waarde, werken we duurzaam samen 
met maatschappelijke instellingen om krachten en kennis te bundelen.  
 



 
 

 
 
 
 
Jaarverslag 2015   

 
38 

Projecten 
Een aantal belangrijke projecten waar we nu mee bezig zijn in het kader van de digitalisering zijn: 

 Zaakgericht werken:  
dit beoogt klantvragen (zaken) binnen een voorspelbare doorlooptijd en met een constante 
kwaliteit af te handelen. Voor de klant betekent dit altijd inzicht in de status van de planning 
en de beantwoording van zijn vraag. Ook heeft elke klant een herkenbaar aanspreekpunt in 
één van onze medewerkers. Deze draagt de verantwoordelijkheid voor de klant en de zaak 
van de klant, bewaakt de voortgang en 
draagt zorg voor het afgesproken resultaat. 

 Interactieve website met klantportaal: 
Via het klantportaal kunnen onze klanten 
processen starten (bijvoorbeeld 
huuropzegging en aanvragen individuele 
woningverbetering), de status van hun 
aanvraag volgen en hun persoonlijke 
gegevens opvragen/wijzigen. De huurders 
kunnen in het klantportaal ook overige 
gegevens bekijken die zijn gekoppeld aan 
hun woning of garage. Ze kunnen 
bijvoorbeeld zien wie de buurtbeheerder en 
de woonconsulent zijn, of er een 
bewonerscommissie is in hun complex en of 
bijvoorbeeld een liftstoring al bij ons is 
gemeld. 

 Reparatieproces: 
Fasegewijs gaan we naar een volledig 
gedigitaliseerd reparatieproces. Hiermee 
krijgen klanten straks meer inzicht en 
inspraak in het proces én zijn ze sneller 
geholpen. Klanten kunnen bijvoorbeeld zelf 
een afspraak inplannen voor reparaties in 
hun woning. 

 Inspectiemodule: door de combinatie van het zaakgericht werken met deze inspectiemodule 
verbeteren we ons verhuur-/ mutatieproces. 

 Kennisbank: 
Via de kennisbank hebben alle medewerkers én klanten actuele, eenduidige en betrouwbare 
antwoorden op alle mogelijke vragen. Alle kennis is te vinden op één plek. 

 Digitale facturering 
 
We verwachten de belangrijkste projecten in 2016 in gebruik te nemen.  
 
Medewerkers 
De (organisatie)ontwikkelingen waar we nu mee bezig zijn, betekent ook wat voor onze 
medewerkers. Wij zijn een lijn- en procesorganisatie, maar daarnaast werken we steeds meer in 
afdelingsoverstijgende projecten. De huidige ontwikkelingen vragen om steeds zelfstandiger 
werkende medewerkers; specialisten met kennis, competenties, bereidheid tot samenwerken, 
deelnemen in netwerken en bereidheid tot verandering. Hiervoor willen we verantwoordelijkheden 
ook lager in de organisatie leggen en krijgen de leidinggevenden steeds meer een coachende en 
faciliterende rol.  
 
Opleiding en aandacht voor duurzame inzetbaarheid 
We besteden veel aandacht aan de gewenste competenties van de medewerkers. Dit gebeurt 
onder andere door opleidingen en trainingen. De medewerkers maken steeds intensiever gebruik 
van het loopbaanontwikkelingsbudget en het reguliere opleidingsbudget.  

Website  
Met de hulp van onze huurders verbeteren we 
onze website. Tijdens een workshop hebben we 
samen met een aantal huurders gekeken naar de 
nieuwe website. We willen graag van onze 
huurders weten wat zij digitaal via onze website 
willen regelen en wat niet. Het is voor ons ook 
belangrijk te weten waarom iemand onze 
website bezoekt en hoe hij (digitaal) geholpen 
wil worden. Reacties van de huurders tijdens de 
workshop: “ziet er goed uit” en “hou het simpel”. 
We zijn dus op de goede weg. Nu de 
basisgedachte van het concept positief is 
ontvangen, gaan we op deze weg verder. Door 
onze huurders vanaf het begin actief te 
betrekken en de website en het klantportaal te 
laten testen, zetten we hen echt centraal in dit 
proces en leveren we een product op dat voldoet 
aan hun wensen. En dat is uiteindelijk waar we 
het allemaal voor doen. 
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Duurzame inzetbaarheid van medewerkers heeft volop onze aandacht. In dat kader bieden we 
vanaf 2016 een vitaliteitsonderzoek aan de medewerkers aan. In dat onderzoek wordt meer 
aandacht besteed aan vitaliteit, werkvermogen en duurzame inzetbaarheid/mobiliteit. Dit hebben 
we met de ondernemingsraad besproken. In 2016 voeren we een medewerkerstevredenheids-
onderzoek uit. Via dit onderzoek willen we onder andere achterhalen welke facetten van 
duurzame inzetbaarheid onze medewerkers van belang vinden.  
 
De organisatie in cijfers 

Onderwerp 2015 
werkelijk 

2014  
werkelijk 

Aantal personeelsleden 54 59 

Waarvan mannen 23 24 

Waarvan vrouwen 31 35 

Medewerkers met > 5 dienstjaren 75,9% 69,5% 

Ziekteverzuim (norm) excl. zwangerschap 3,3% 1,6% 

Ziekmeldingsfrequentie (meld. / fte) 0,9 0,9 

Bruto loonsom (€ / fte) € 55.202 € 51.801 

Aantal vhe per fte 109 108 

Opleidingskosten per fte (functiegebonden) (€ / fte) € 2.328 € 1.905 

Personeelskosten per fte (€ / fte) € 84.638 € 78.732 

 
De personeelskosten en bruto loonsom per fte zijn ten opzichte van 2014 gestegen. Dit wordt 
veroorzaakt door: 

 de jaarlijkse individuele salarisaanpassing op basis van beoordelingssystematiek; 

 de cao-verhoging inclusief een eenmalige uitkering; 

 de daling van het aantal fte.  
 

Verzuimsoort 2015 2014 

Kort < 8 dagen 0,5% 0,6% 

Middellang 8 t/m 42 dagen 0,2% 0,2% 

Lang > 42 dagen 2,7% 0,8% 

 
Het ziekteverzuim is in 2015 gestegen door langdurig verzuim. Daar staat tegenover dat het 
aantal ziekmeldingen licht is afgenomen en het kortdurend verzuim is gedaald. 
Een deel van het langdurig verzuim is werkgerelateerd. Dit wordt veroorzaakt door een hogere 
belasting van onze medewerkers in het kader van onze organisatieontwikkeling. Daar waar extra 
inzet nodig is om alle actuele projecten kwalitatief goed te realiseren doen we dat namelijk met 
eigen medewerkers die meer uren draaien. Om de werkbelasting te verlagen hebben in 2015 een 
aantal tijdelijke krachten ingehuurd. Dit heeft tijdelijk wel effect op onze bedrijfslasten. 
 
Reductie bedrijfslasten 
We verwachten dat we met het digitaliseren 
en optimaliseren van onze bedrijfsvoering, 
onze investeringen in de primaire 
processen terugverdienen. Maar zover zijn 
we nu nog niet. We besparen wel op onze 
overige bedrijfslasten. Na de oplevering 
van de ICT-projecten resulteert dit in een 
afname van het aantal fte (ten opzichte van 
peildatum 2013). Dit wordt gerealiseerd 
vanuit natuurlijk verloop. We zien een 
groeiende tegenstelling in het terugdringen 
van de bedrijfslasten versus de toename 
van regelgeving, het afleggen van meer 
verantwoording en het toepassen van meer 
controles door (overheid)instanties. De kunst is om deze ‘beperking’ om te buigen in kansen en 
uitdagingen door meer samenwerking met andere partijen te zoeken en deze aan ons te binden. 

Aedes Benchmark 2015 (gegevens 2014) 
Volgens de Aedes benchmark zijn wij een C-corporatie 
voor onze bedrijfslasten en een A-corporatie voor het 
huurdersoordeel (vorig jaar: BC). Onze bedrijfslasten 
bedragen € 1.107 per vhe. Het gemiddelde is € 925 per 
vhe. Het reduceren van onze bedrijfslasten staat hoog 
op onze agenda. We verwachten na oplevering van de 
projecten onze bedrijfslasten verder te kunnen 
reduceren en ons huurdersoordeel even hoog te 
houden. 
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7. Governance en risicomanagement 

 
Afwijkingen governancecode 

 De statutair directeur is in 2005 voor onbepaalde tijd benoemd en wordt gehonoreerd conform 
de tot 1 juli 2010 geldende branche-adviesregeling. De latere branchecodes respecteren dat 
en de Wnt, Wnt 2 en de ministeriële regeling kennen een overgangsregeling (4 jaar) en 
afbouwregeling (drie jaar).Wij voldoen daarmee aan de wet- en regelgeving.  

 Op grond van de vernieuwde GovernanceCode Woningcorporaties 2015 zal in 2016 een 
toekomstvisie en een (nieuw) toezichtkader van de RvT worden opgesteld.  

 
Wijzigingen inzake Woningwet en governancestructuur in 2016 

 In het kader van de nieuwe Woningwet zullen onze volgende documenten herijkt en zo nodig 
aangepast worden: statuten, bestuurs- en RvT reglement, profielschets RvT en integriteits- 
code.  

 Opstellen financieel reglement en wijzigen positie van de control-functie in onze organisatie. 

 Woningcorporaties moeten minstens 90 procent van de vrijkomende sociale huurwoningen 
toewijzen aan mensen met een inkomen tot € 39.874. Ten minste 80% moet gaan naar 
huishoudens met een inkomen tot € 35.739. De liberalisatiegrens is € 710,68; deze huurgrens 
bepaalt of een woning in de sociale of vrije sector valt. 

 Het passend toewijzen van woningen aan huishoudens met recht op huurtoeslag; dat wil 
zeggen woningen met een huur onder de aftoppingsgrenzen van de huurtoeslag (€ 586,68 
voor 1 of 2 persoons huishoudens; € 628,76 voor huishoudens met meer personen). In 5% 
van de toewijzingen mag de corporatie hiervan afwijken.  

 Het maken van een voorlopig voorstel aan de Autoriteit woningcorporaties voor het scheiden 
van de DAEB en niet-DAEB activiteiten. 

 Er komt één nieuw reglement voor alle woningcorporaties voor de behandeling van klachten. 
Klachtencommissies moeten uiterlijk per 1 januari 2017 volgens dit reglement werken. 

 De vorming van een woningmarktregio. Elke corporatie mag slechts één regio als 
kernwerkgebied hebben. 

 Het maken van nieuwe prestatieafspraken met de gemeente Wageningen. De bewoners- 
commissies worden daar van het begin af aan bij betrokken. 

 De verhuurdersheffing gaat opnieuw omhoog; het nieuwe tarief is 0,491 procent van de  
WOZ-waarde van de woningen. Deze heffing zal in het voorjaar worden geëvalueerd. 

 Nieuw huurbeleid: de invoering van de huursombenadering naar verwachting per 1 juli 
aanstaande. 

 
Overleg met de Ondernemingsraad 
De Woningstichting heeft een Ondernemingsraad (OR) bestaande uit zes leden. De OR geeft op 
constructieve wijze invulling aan zijn taken en legt hierbij het accent op het organisatie- en 
personeelsbeleid. De OR kwam in 2015 tien keer bijeen, vier kier voor een reguliere overleg- 
vergadering met de directeur / bestuurder en zes keer voor extra c.q. themabijeenkomsten.  
  

Wij onderschrijven de Governance Code Woningcorporaties (GCW), onderdeel van de 

AedesCode, leven die na en leggen afwijkingen gemotiveerd uit. De volledige actuele 

governancestructuur is op onze website gepubliceerd. Wij volstaan daarom met het 

noemen van enkele afwijkingen op de Governancecode, de wijzigingen in onze 

governancestructuur en een aantal nieuwe (wettelijke) ontwikkelingen voor 

woningcorporaties. 
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De belangrijkste onderwerpen waren: 

 Adviesaanvraag RvT over ontslagaanvraag Directeur / Bestuurder; 

 positieve adviezen bij de voorgenomen herbenoeming van twee leden van de RvT; 

 het profiel van de interim Directeur / Bestuurder; tevens was de OR betrokken bij de 
sollicitatieprocedure; 

 het Sociaal Beleid en het integrale Organisatie- en Personeelsbeleid; 

 de Organisatieontwikkeling, alsmede de voortgang daarvan;  

 het nieuwe format R&O, functioneren en beoordelen; 

 de opleidingsbehoefte en -programma van de OR; 

 het OR-jaarplan op basis van de Doelstellingenbegroting 2015 – 2019; 

 de actualisatie van het reglement van de OR; 

 het jaarverslag 2014 van de OR; 

 overleg en overeenstemming over de vaststelling van de bijzondere dagen in 2016. 
 
Huurcommissie  
De Huurcommissie is een onafhankelijke, landelijke organisatie die zich bezighoudt met 
geschillen tussen huurder en verhuurder in de sociale huursector. Geschillen kunnen gaan over 
bijvoorbeeld de hoogte van de huur, het onderhoud of servicekosten. Eén van de voorwaarden 
van de Huurcommissie is dat huurders en verhuurders eerst samen uit een geschil proberen te 
komen. Lukt dat niet, dan kan de Huurcommissie worden ingeschakeld. Een uitspraak van de 
Huurcommissie is bindend.  
 
Bezwaren stookkosten 
In 2015 heeft de Huurcommissie in een in 2014 ingediende zaak definitief uitspraak gedaan. Het 
verzoekschrift betrof de hoogte van de in rekening gebrachte verbruiken bij de stookkosten in 
2012 en 2013. De Woningstichting is in het gelijk gesteld.  
 
Bezwaren huurverhoging 
In 2015 hebben wij 18 bezwaren huurverhoging afgewezen; 14 huurders gingen akkoord met 
onze onderbouwing van de afwijzing en 4 huurders niet. Deze vier bezwaren hebben wij ter 
beoordeling doorgestuurd naar de Huurcommissie. Bezwaarschriften huurverhoging mogen wij 
niet ongegrond verklaren. Op verzoek van de huurder kunnen wij deze dan doorsturen naar de 
Huurcommissie. De Huurcommissie heeft de vier bezwaren onderzocht en is tot dezelfde 
conclusie als de Woningstichting gekomen en heeft de vier bezwaren officieel ongegrond 
verklaard. 
 
Geschillenadviescommissie  
Een geschil kan ontstaan als een klant niet tevreden is over onze klachtafhandeling. Samen met 
de andere corporaties in het WERV-gebied zijn wij lid van de regionale 
Geschillenadviescommissie (GAC). De GAC is onafhankelijk en behandelt geschillen tussen 
huurders en de corporatie. De GAC bestaat uit drie personen en een ambtelijk secretaris.  
In 2015 zijn er drie geschillen tegen ons ingediend (2014: 0). 
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Onderwerp 
 

Advies GAC Besluit Bestuur 

Huurder brengt geschil in over koude 
luchtstroom in verband met 
achterstallig onderhoud 

Ongegrond verklaren Advies overgenomen 

Huurder brengt geschil in over 
geluidsoverlast van bewoner 
bovengelegen woning 

1. een grondig onderzoek te doen naar 
de oorzaak van de geluidsoverlast.  

2. als uit onderzoek blijkt dat er sprake is 
van geluidsoverlast het VvE Beheer te 
bewegen een bouwkundig onderzoek 
te laten uitvoeren naar de staat van 
de woning na de verbouwing.  

3. de zaak aan te houden tot na de 
uitslag van de geluidsmeting.  

4. gegrond te verklaren voor het deel dat 
de corporatie geen actieve houding 
heeft ingenomen om de 
geluidsoverlast op te lossen.  

Advies overgenomen 

Huurder brengt geschil in over de 
communicatie afwijzing woning i.v.m. 
WSNP en schending privacy  
 

1. het gedeelte over de afwijzing van de 
woning ongegrond te verklaren, 
omdat het conform het beleid van de 
Woningstichting is. 

2. het gedeelte over de communicatie 
gegrond te verklaren.  

Advies overgenomen 

 
We blijven alert op het voorkomen van geschillen. Daar waar nodig met een meer actieve 
houding of een betere communicatie. 
 
Een uitgebreidere beschrijving van deze geschillen vindt u in het jaarverslag 2015 van de GAC 
op onze website (bladzijde 20 t/m 23). 
 
Levering van warmte (Warmtewet) 
Consumenten die zijn aangesloten op een warmtenet kunnen niet zelf kiezen voor een 
leverancier. Om ervoor te zorgen dat deze consumenten niet teveel moeten betalen, hanteert de 
Warmtewet het “niet-meer-dan-anders”-principe. Dit principe zorgt ervoor dat de consument nooit 
meer betaalt dan de maximumprijs op basis van de Warmtewet. 
 
Voor ons valt binnen deze wet het doorbelasten van de stookkosten aan alle huurders die zijn 
aangesloten op een collectieve cv-installatie.  
Wij hebben 26 warmtenetten aangemeld bij de ACM. Via deze netten leveren wij aan 1.375 
huurders warmte. De Woningstichting is niet vergunningsplichtig uit hoofde van de Warmtewet. 
 
 
Geschillen op grond van de Warmtewet 
In 2015 zijn geen storingen vastgesteld, die uit hoofde van de Warmtewet gemeld dienen te 
worden. In 2015 zijn geen geschillen tegen ons ingediend. 
In 2015 is de Geschillencommissie Warmtelevering opgericht. Huurders kunnen hier geschillen 
over warmtelevering onafhankelijk laten beoordelen. In 2016 kijken we of we ons bij deze 
commissie aan zullen sluiten. 
 
Integriteit  
Wij hechten veel waarde aan integriteit. We hebben een integriteitscode waar alle medewerkers, 
RvT-leden maar ook onze belangrijkste leveranciers voor moeten tekenen. Periodiek komt tijdens 
afdelingsoverleggen en in de RvT-vergaderingen integriteit aan de orde en bespreken we of er 
incidenten hebben plaatsgevonden. In 2015 hebben er geen incidenten op het gebied van 
integriteit plaatsgevonden.  
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Verbindingen  
De Woningstichting heeft één verbinding: Ecovallei B.V..  
De Woningstichting is 100% aandeelhouder van de Ecovallei B.V.. 
 
Ecovallei B.V. 
De Ecovallei B.V. is in 2013 opgericht om de activiteiten met betrekking tot energielevering in 
onder te brengen. Het belangrijkste doel hiervoor is enerzijds een optimum te vinden tussen 
maximale energiebesparing en beheersbaar blijvende woonlasten van huurders en anderzijds 
een gezonde financiële huishouding, binnen een passend juridisch kader. 
Vanaf augustus 2014 is de Ecovallei B.V. operationeel. 
 
Activiteiten van de Ecovallei B.V. in 2015 zijn onder andere: 

 levering van energie aan het vastgoed van fase 1 Torckdael; 

 voorbereiding uitbreiding WKO voor Torckdael fase 2 en 3. 
 
Risicomanagement  
Risicomanagement is het op een gestructureerde wijze in kaart 
brengen van de (negatieve én positieve) gevolgen die kunnen optreden in het werkdomein en bij 
het behalen van de strategische doelstellingen. Deze gevolgen kunnen zowel intern als extern 
zijn en zowel beïnvloedbaar als niet beïnvloedbaar. Risico’s worden periodiek geanalyseerd, 
gemonitord en beheerst. Risicomanagement is een continu proces: het is nooit klaar en niet 
alleen risico’s moeten worden gemanaged, maar ook kansen. De wijze waarop wij omgaan met 
kansen en risico's is daarom één van de belangrijkste sleutels van ons huidig en toekomstig 
succes.  
 
De Directeur / Bestuurder is verantwoordelijk voor het opzetten en in stand houden van het 
stelsel van interne risicobeheersings- en controlemaatregelen. Dit stelsel wordt gehanteerd om 
interne en externe risico’s te identificeren, te analyseren en te beheersen, maar kan nooit 
absolute zekerheid verschaffen dat strategische doelstellingen worden gerealiseerd of dat 
materiële risico’s niet optreden. De afdeling Control is verantwoordelijk voor de bewaking van de 
interne beheersingsmaatregelen en de uitvoering van de interne controle. De afdeling Control 
rapporteert aan de Directeur / Bestuurder en de Raad van Toezicht over de werking van de 
interne beheersingsmaatregelen en interne controlesystemen. De accountant rapporteert over de 
werking van de interne beheersingsmaatregelen en interne controlesystemen voor zover dit 
relevant is voor de uitvoering van de accountantscontrole. 
 
We voldoen aan de richtlijnen Corporate Governance en de Governancecode van de 
corporatiesector. We hebben deze uitgewerkt in statuten, directiereglement, investeringsstatuut 
en treasurystatuut. Deze worden periodiek getoetst aan de ontwikkelingen in de sector. Uit de 
recente visitatie bleek dat we alles goed op orde hebben. 
 
In ons risicomanagement hebben we verschillende soorten risico’s bepaald: 

 gericht op strategische doelen: macro-economisch en politiek, bestuurlijk, compliance, fiscaal 
en juridisch; 

 gericht op operationele activiteiten: klantgerichtheid, personeel en continuïteit 
informatievoorziening; 

 gericht op projectontwikkeling: marktrisico, taxatierisico en procedurerisico; 

 gericht op financiële doelstellingen: kredietrisico en renterisico; 

 gericht op samenwerkingspartner: leveranciers en partner. 
 
Per ‘risicosoort’ hebben we beheersingsmaatregelen vastgesteld. Deze worden getoetst en we 
rapporteren intern over de bevindingen en nemen indien nodig maatregelen. 
 
In de tabel geven we een integraal overzicht van de voornaamste risico’s, de maatregelen en het 
resultaat voor 2015. 
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Risico  Omschrijving  Maatregel/ beheersing Resultaat 
Risico’s gericht op de strategie 

Macro-economisch 
en politiek 

Conjunctuur en (lokale) 
politieke maatregelen die 
consequenties hebben 
voor het beleid van de 
corporatie, zoals invoer 
Woningwet, invoering van 
heffingen, zoals 
verhuurderheffing, 
Woonvisie gemeente.  

 Anticiperen, maatregelen 
voorbereiden en de 
consequenties meenemen bij 
scenarioberekeningen in 
PCDA-cyclus. 

 Betrokken zijn bij opstellen 
Woonvisie gemeente. 
Prestatieafspraken met de 
gemeente. 

 Periodiek overleg met 
gemeentebestuur over 
relevante ontwikkelingen en 
consequenties Woningwet 

 Prestatieafspraken in 
2015 geactualiseerd. 
Betrokkenheid Woonvisie 
in 2015 gestart, vervolg in 
2016 

 Periodiek overleg met 
wethouder en ambtenaren 
over diverse onderwerpen. 

 Gemeente meenemen in 
consequenties 
Woningwet. 

Governance Het geheel van activiteiten 
dat verband heeft met het 
niet naleven van de 
maatregelen van good 
governance. 

 Goede interne beheersings- 
en toezichtstructuur (RvT) 
vastgelegd in statuten en 
reglementen. 

 Confirmatie aan de 
Governance Code.  

 Ervaren, deskundige en 
integere statutair directeur op 
basis van beoordeling en 
geschiktheidstoets door RvT. 

 Ondernemingsplan waarop 
RvT toezicht houdt middels 
rapportages. 

 Investeringsstatuut als basis 
voor investeringsbeslissingen. 

 Positief visitatierapport 

 Aanpassen zaken ivm 
nieuwe Governance Code 

 Samen met het opstellen 
van een financieel 
reglement wordt het 
investeringsstatuut herijkt. 

Compliance Het borgen dat 
(veranderingen in) 
wetgeving tijdig in de 
organisatie wordt 
geïmplementeerd.  

 Interne controle op naleving 
wet en regelgeving obv intern 
controleplan en –rapportages. 

 Bewaking compliance bij één 
functionaris beleggen (in 
2016) 

 Proceseigenaren 
verantwoordelijk in dagelijks 
proces voor naleving. 

 Implementatie Woningwet obv 
regelgeving, volgen van 
trainingen. 

 Frequent overleg tussen 
afdeling Control en 
relevante 
proceseigenaren.  

 Strategische 
voorbereidingen voor 
keuzes in nieuwe 
Woningwet. 

 Beperkte bevindingen uit 
de interne controle die 
direct tot aanpassing 
proces leiden 

Fiscaal en juridisch 
risico 

Voortkomend uit 
belastingverplichtingen. 

Tijdig inlenen van deskundige 
adviseurs en vergroten interne 
kennis. 

 Geen wijzigingen in 
vaststelling aangiftes door 
fiscus. 

 Geen bijzonderheden uit 
fiscale controle EY. 

Partnerrisico/Imago 
risico  

Niet voldoende presteren 
van partners in 
samenwerkingsverbanden. 

 Handhaven 
inkoopbeleid/aanbestedingsbe
leid, waaronder selectiecriteria 
leveranciers. 

 Financiële toets op 
leveranciers in 
aanbestedingsproces. 

 Integriteitscode ook van 
toepassing op leveranciers. 

 Alternatieve aanwendbaarheid 
van bouwplannen (flexibiliteit). 

 Afspraken met partners. 
worden schriftelijk vastgelegd. 

 Borgen dat afspraken worden 
nagekomen.  

 Frequent contact met 
belangrijke partners, zoals 
gemeente, zorg- en 
welzijnspartners en 
andere belanghebbenden. 

 Evaluaties leveranciers, 
raamcontracten. 

 Interne controle op 
naleving 
aanbestedingsbeleid en 
inkoopbeleid 

 In 215 is gestart met de 
herijking van ons 
inkoopbeleid. Afronding 
2016. 
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Risico  Omschrijving  Maatregel/ beheersing Resultaat 
Risico’s verband houdend met operationele activiteiten 

Klantgerichtheid Het risico dat we 
onvoldoende zijn gericht op 
de wensen van huurders 
en andere belanghouders 
en daardoor niet voldoende 
slagvaardig zijn. 

 In opleiding en coaching 
worden medewerkers getraind 
om maximale klantfocus te 
hebben. 

 Digitalisering klantprocessen 
met tijd voor menselijk 
maatwerk. 

 Klanttevredenheid handhaven/ 
verbeteren door 
implementeren aftersales 
primaire processen met 
vervolgmaatregelen om 
processen te verbeteren. 

 Focus op betaalbaarheid door 
huurbeleid. In overleg met 
huurders. 

 Hoge klanttevredenheid 
volgens KWH-meting 

 Vergevorderd stadium om 
klantprocessen te 
digitaliseren 

 Nieuw huurbeleid met 
focus op betaalbaarheid. 
Opgesteld in overleg met 
huurders en gemeente. 

Personeel/ HRM Het risico dat personeel 
niet geschikt/integer is om 
onze doelstellingen te 
realiseren.  

 Betrokken, deskundig en 
integer personeel door 
opleiding en coaching on the 
job. Als selectiecriterium  bij 
het werven. 

 Interne (primaire) processen 
op orde door PCDA-cyclus en 
aanstellen proceseigenaren. 

 Daar waar tijdelijk zeer 
specialistische kennis is 
vereist, huren we in.  

 Activiteiten van 
medewerker zijn 
geïncorporeerd in de 
beoordelings-cyclus van 
de medewerker.  

 Opleidingen en trainingen. 
Coaching via individueel 
en afdelingsoverleg. 

 Integriteit besproken en 
gemanaged. 

Continuïteit 
/betrouwbaarheid 
informatie-
voorziening 

Het risico dat besluiten 
worden genomen op basis 
van onjuiste, niet tijdige 
informatie. 
Gegevens van primaire 
klantprocessen worden 
foutief vastgelegd. 

 Uitbesteding automatisering 
aan betrouwbare partners, op 
grond van sla’s. 

 Autorisaties (wachtwoorden 
c.a.) roll-based ter borging 
functiescheiding.  

 Interne controle op opzet, 
bestaan en werking van 
processen.  

 Voldoen aan de WBP 

 Beschikbaarheid netwerk 
ICT > 98%. 

 Rapportages, waaronder 
jaarverslag, op zeer vroeg 
stadium opgeleverd met 
goede kwaliteit. 

 Strakke sturing op 
implementatie nieuwe 
ICT-software. 

Projectontwikkeling Het risico dat voorkomt uit 
ontwikkelingen uit de 
markt. Prijsontwikkeling, 
vraag en aanbod. 

 Investeringen op basis van 
kaders investeringsstatuut. 

 Evenwichtig prijs- en 
kwaliteitsbeleid, ter 
voorkoming van concurrentie 
met eigen woningbezit. 

 Toets van het project door 
onafhankelijk taxateur op 
investering in relatie tot de 
markt. 

 Toets aan resultaten meest 
recente 
woningmarktonderzoek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Investeringsstatuut 
nageleefd of met 
goedkeuring RvT 
gemotiveerd afgeweken. 

 Projecten op basis van 
fasesystematiek met focus 
op risicobeheersing. 

 Projecten in kader van 
marktwaarde getoetst 
door externe taxateur. 
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Risico  Omschrijving  Maatregel/ beheersing Resultaat 
Risico’s betrekking hebbend op financiële positie en verslaggeving 

Financiële positie Het risico dat we niet 
voldoen aan de interne en 
externe financiële normen.  
Niet de benodigde 
middelen kunnen 
aantrekken tegen 
bedrijfseconomische 
acceptabele voorwaarden 
om de 
bedrijfsdoelstellingen te 
kunnen behalen. 

 Voldoen aan eisen die interne 
en externe toezichthouders 
stellen met betrekking tot 
liquiditeit en solvabiliteit. 
Borging en toetsing bij 
opstellen MJOB 

 Adequaat (proactief) reageren 
op ontwikkelingen op de 
financiële markten via 
vergaderingen 
treasurycommissie  

 Vergroten interne 
deskundigheid door opleiding 
en training 

 Goede contacten 
onderhouden met financiers 
en externe toezichthouders, 
periodiek overleg met 
huisbankier BNG. 

 ILT: geen maatregelen. 

 WSW: verklaring van 
kredietwaardigheid, 
voldoende 
borgingscapaciteit.  

 Voldoen ruim aan externe 
normen WSW/ILT 

 Geen liquiditeitsbuffer 
voor derivaten. 

 Medewerkers volgen 
jaarlijks trainingen op 
financieel gebied. 

Renterisico Het risico dat het gevolg is 
van onzekerheid over de 
hoogte van de toekomstige 
financieringsrente en de 
daarmee samenhangende 
opslagen.  

 Treasurystatuut en 
treasuryjaarplan zijn leidend 
bij financiële transacties. 

 Vier keer per jaar 
treasurycommissie met 
externe adviseurs.  

 Deskundigheid van 
medewerkers vergroten door 
opleiding en training. 

 Renterisico voldoet aan 
norm WSW. 

 Twee swap contracten 
afgesloten zonder margin 
calls en break clauses. 

 Renterisico gebaseerd op 
toekomstige investeringen 
heeft voortdurend 
aandacht.  

Financiële 
verslaggeving 

Risico dat gevolg is van de 
mate van subjectiviteit bij 
de vastgoedwaardering op 
marktwaarde. 

 Aanstelling interne 
Vastgoedportefeuillespecialist 

 Samenwerking met IPD bij 
totstandkoming marktwaarde 

 Validatie door deskundige 
onafhankelijke taxateur. 

 Goedkeurende 
controleverklaring accountant. 
 

 Nauw overleg met 
accountant over 
waardering en presentatie 
in de jaarrekening met 
goedkeurende 
controleverklaring 

 Weinig issues in 
vraag/antwoord spel met 
IPD. 

 Goede samenwerking met 
taxateur met tijdig 
validatierapport. 

 
Naleving wet- en regelgeving  
Preventie en controle zorgen voor de borging van de wet- en regelgeving in de bedrijfsvoering.  
Op het gebied van preventie zorgen wij ervoor dat wij bijtijds veranderingen in de wet- en 
regelgeving signaleren en implementeren in onze bedrijfsprocessen. De proceseigenaren zijn 
verantwoordelijk voor de direct aan de dagelijkse werkzaamheden gekoppelde toetsing.  
De controle achteraf op de naleving gebeurt door de afdeling Control, onder verantwoordelijkheid 
van onze Controller. De afdeling Control controleert de bedrijfsvoering, stelt vast of we processen 
correct uitvoeren en in welke mate verdere professionalisering mogelijk is. De afdeling Control 
rapporteert, via het interne controlerapport, hierover aan de Directeur / Bestuurder en de 
Auditcommissie. Op basis van de bevindingen ondernemen we vervolgens actie indien nodig.  
 
Omdat de wet- en regelgeving toeneemt en elkaar in rap tempo opvolgt, is het belangrijk om 
hierop een regisseur te benoemen. In 2016 maken wij één medewerker verantwoordelijk voor de 
borging van de veranderende wet- en regelgeving in de processen en de naleving hiervan.  
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Conclusie interne beheersing  
In tegenstelling tot de Nederlandse Corporate Governance Code kent de GCW geen verplichte 
in-control verklaring van de corporatiebestuurder ten aanzien van de interne beheersing. Opname 
in het jaarverslag van een dergelijke verklaring geschiedt dus op vrijwillige basis. 
  

In-control verklaring 
De Directeur / Bestuurder verklaart het volgende: 
Hoe goed ons interne risicobeheersing- en controlesysteem ook is opgezet, het kan nooit 
absolute zekerheid bieden dat onze doelstellingen op het gebied van strategie, operatie, 
berichtgeving en naleving van alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving, altijd zullen worden 
bereikt. De werkelijkheid is dat bij het nemen van beslissingen menselijke beoordelingsfouten 
kunnen optreden en dat er steeds kosten-baten afwegingen worden gemaakt bij het aanvaarden 
van risico’s en het treffen van beheersingsmaatregelen. 
 
Rekening houdend met de voornoemde beperkingen die noodzakelijkerwijs verbonden zijn aan 
alle interne risicobeheersing- en controlesystemen en met inachtneming van de geïdentificeerde 
mogelijkheden tot verbetering daarvan, geven de interne risicobeheersing- en controlesystemen 
de Directeur / Bestuurder een redelijke mate van zekerheid dat, in 2015 en in 2016 tot het 
moment van ondertekenen van dit jaarverslag: 

 de Directeur / Bestuurder op de hoogte is van de mate waarin de strategische en operationele 
doelstellingen van de Woningstichting worden gerealiseerd; 

 de Woningstichting zich houdt aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. 
 
Ten aanzien van financiële verslaggeving risico’s: 

 dat de financiële verslaggeving geen onjuistheden van materieel belang bevat, en de 
risicobeheersing- en controlesystemen in het verslagjaar naar behoren hebben gewerkt. 
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8. Financiën 
 

 
 
Financiële resultaten 
Ons financiële beleid is er op gericht de financiële continuïteit te waarborgen. Om onze ambities 
te kunnen realiseren hebben we een gezonde financiële basis nodig. We sturen hierbij op 
positieve operationele kasstromen en kengetallen als interest dekkingsratio, loan to value, 
solvabiliteit en rendementen. Hierbij hanteren wij onder andere het normenkader van het 
Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en de Inspectie voor Leefomgeving en Transport 
(ILT). We maken ook gebruik van benchmarks, zoals de IPD en Aedes benchmark.  
 
In de volgende tabel zijn de financiële kengetallen (ratio’s) opgenomen en afgezet tegen de 
normen van het WSW. Het WSW maakt voor haar ratio’s gebruik van de bedrijfswaarde. Omdat 
wij waarderen op marktwaarde zijn ook enkele ratio’s op basis van marktwaarde toegevoegd. 
 

 
 
We voldoen ruimschoots aan het financiële normenkader van het WSW en ILT. Om dit naar de 
toekomst te houden is het normenkader van het WSW en de ILT kader stellend voor de 
meerjarenbegroting. Wij sturen actief op de ratio’s om optimaal financierbaar te zijn. 
 
Oordeel toezichthouder ILT 
Het ILT heeft in 2015 onderzoek gedaan op een zestal toezichtterreinen: kwaliteit financiële 
informatie, behoud maatschappelijk gebonden vermogen, financieel risicobeheer, liquiditeit, 
solvabiliteit en draagkracht vermogen. Het ILT heeft geen opmerkingen over deze 
toezichtterreinen en heeft derhalve geen aanleiding tot het doen van interventies. Ook is door het 
ILT beoordeeld in hoeverre wij de wet- en regelgeving juist en volledig hebben nageleefd. Het ILT 
heeft geconstateerd dat wij voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. 
 
Oordeel borgingsinstituut WSW 
Het WSW heeft verklaard dat wij voldoen aan de eisen die het WSW stelt en derhalve borgbaar 
zijn. Dit blijkt ook uit de ratio’s zoals opgenomen in de tabel ‘financiële kengetallen’. Het WSW 
verstrekt volledige borging voor de financieringsbehoefte 2015, 2016 en 2017. Voor 2016 zijn 
tevens eigenmiddelen toegekend voor het doen van niet-Daeb investeringen.  
Het verleende borgingsplafond is voldoende voor het aantrekken van de benodigde financiering 
voor onze geplande investeringen. 
 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Interest coverage ratio > 1,4 2,0 2,7 2,6 2,1 2,1 2,5 2,5

DSCR > 1 1,6 2,0 1,9 2,0 2,0 2,0 2,0

Renterisico < 15% 7,0 3,1 9,2 9,3 9,4 9,5 7,7

Loan to value (bedrijfswaarde) < 75% 63% 61% 64% 64% 60% 57% 55%

Loan to value (marktwaarde) nvt 23% 24% 25% 26% 26% 24% 23%

Solvabiliteit (bedrijfswaarde) > 20% 34% 39% 37% 37% 38% 41% 43%

Solvabiliteit (marktwaarde) nvt 74% 75% 74% 73% 73% 74% 75%

Dekkingsratio (Lening / WOZ) < 50% 15% 16% 17% 18% 18% 17% 17%

√ √ √ √ √ √ √

Financiële kengetallen norm wsw
Werkelijk Begroting 2016-2020

De financiële positie van de Woningstichting is een belangrijke randvoorwaarde voor 

de uitoefening van onze maatschappelijke rol. De Woningstichting is financieel 

gezond. We sturen op financieel rendement om ook op lange termijn de financiële 

continuïteit te waarborgen. Binnen de grenzen van de externe toezichthouders ILT en 

WSW benutten wij de maximale mogelijkheden om te investeren in onze doelgroep en 

ons bezit.  
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Vermogenspositie 
Al enkele jaren waarderen wij ons vastgoed in de jaarrekening op marktwaarde in verhuurde 
staat. Ook onze interne sturing is hierop afgestemd. We streven naar een optimale inzet van 
onze middelen, waaronder ons vastgoed, om onze (maatschappelijke) doelstellingen te behalen. 
Sturen en waarderen op marktwaarde ondersteunt ons hierbij.  
 
De marktwaarde in verhuurde staat van ons vastgoed in exploitatie bedraagt € 560 miljoen (2014: 
€ 548 miljoen). In de volgende figuur zijn de verschillende waarden van ons vastgoed in 
exploitatie weergegeven: 

   
 
De marktwaarde zullen we niet volledig realiseren, omdat onze maatschappelijke doelstellingen 
andere beleidskeuzes vragen dan bij een commerciële vastgoedonderneming. Het deel van de 
marktwaarde dat wij niet realiseren kan worden aangemerkt als onze maatschappelijke bijdrage. 
Daarnaast zit deze waarde vast in stenen. Het is geen waarde die we als middelen kunnen 
inzetten. In ons geval bedraagt dat € 344 miljoen. 
 
Het eigen vermogen op basis van waardering tegen marktwaarde bedraagt € 434 miljoen  
(2014: € 417 miljoen). Dit eigen vermogen bestaat uit een deel gerealiseerd, ongerealiseerd en 
nooit te realiseren vermogen. Dit is onderstaand weergegeven. 
 

 
 
Het eigen vermogen wordt derhalve in grote mate bepaald door de gekozen 
waarderingsmethodiek en laat goed zien wat de impact is van de maatschappelijke 
beleidskeuzes op het vermogen. Omdat deze waarde vooral boekhoudkundig is, kunnen we dit 
niet als middelen inzetten. 
 
 

Marktwaarde                   
€ 560 miljoen 

Bedrijfswaarde              
€ 216 miljoen  

Hist. kostprijs      
€197 miljoen 

Niet te 
realiseren 

+ €344 miljoen 

Ongerealiseerd  

+ €19 miljoen 

Gerealiseerd  

€ 71 miljoen 

De marktwaarde laat de waarde zien die een 
commerciële vastgoedbelegger kan realiseren 
met ons vastgoed. 

De bedrijfswaarde laat zien welke waarde wij 
kunnen realiseren met ons vastgoed, op basis 
van ons eigen beleid. 

De historische kostprijs laat zien welke prijs 
wij hebben betaald voor het vastgoed. 

Het deel van het eigen vermogen dat niet te 
realiseren is  o.b.v. huidig beleid betreft het 
verschil tussen het eigen vermogen op basis 
van waardering op marktwaarde en de 
waardering op bedrijfswaarde. 
 
Het ongerealiseerde deel van het eigen 
vermogen betreft het verschil tussen het eigen 
vermogen op basis van de bedrijfswaarde en 
waardering op historische kostprijs.  
 
Het gerealiseerde deel van het eigen 
vermogen betreft het eigen vermogen op basis 
van historische kostprijs. 
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Jaarresultaat 
Het jaarresultaat over het boekjaar 2015 bedraagt € 17 miljoen positief (2014: € 37 miljoen 
negatief). Het jaarresultaat, evenals vorig jaar, wordt sterk beïnvloed door de waardering van het 
vastgoed. Dit is boekhoudkundig resultaat en is moeilijk te beïnvloeden. Het operationele 
resultaat van 2015 ten opzichte van 2014 is nagenoeg gelijk.  
We hebben het jaarresultaat 2015 ten gunste gebracht van de overige reserves. 
 
Het jaarresultaat is als volgt samengesteld:  

(x € 1 miljoen) Begroting 
2015 

Jaarrekening 
2015 

Jaarrekening 
2014 

Verschil 
2015 tov 

begroting 

Verschil 
2015 tov 

2014 

Bedrijfsopbrengsten 35,8 34,8 33,7 1,0 1,1 
Bedrijfslasten (25,0) (22,8) (21,6) (2,2) (1,2) 

Exploitatieresultaat 10,8 12,0 12,1 (1,2) (0,1) 

 
Treasuryresultaat 

 
(5,2) 

 
(5,0) 

 
(4,9) 

 
(0,2) 

 
(0,1) 

Portfolioresultaat (15,4) 8,8 (45,1) (24,2) 53,9 

Resultaat voor belastingen (9,8) 15,8 (37,9) (25,6) 53,7 

Belastingen 0 0,9 1,1 (0,9) (0,2) 

Resultaat na belastingen (9,8) 16,7 (36,8) (26,5) 53,5 

 
Exploitatieresultaat (resultaat uit gewone bedrijfsvoering) 

Belangrijke elementen in onze ondernemingsstrategie zijn een structureel positief 
bedrijfsresultaat uit beheer en exploitatie en verlaging van de bedrijfskosten. Het 
exploitatieresultaat ligt in lijn met 2014, ondanks de hogere verhuurdersheffing. De besparing ten 
opzichte van de begroting van € 1,2 miljoen is vooral gerealiseerd op de bedrijfslasten en 
onderhoudslasten. De bedrijfslasten zijn lager als gevolg van het wegvallen van de 
saneringsbijdrage en besparingen. De onderhoudskosten zijn lager als gevolg van 
aanbestedingsresultaten en lagere kosten per reparatie/mutatie dan begroot.  
 
Zoals we al in hoofdstuk 6 schreven, werken wij hard aan een kostenbewuste bedrijfsvoering. 
Gelet op de hogere verhuurdersheffing, veranderende wet- en regelgeving en de benodigde 
investeringen zal ook de komende jaren onze focus op kostenbewustzijn liggen. We doen dit door 
onze processen verder te digitaliseren, goedkoper te bouwen en samen te werken met onze 
maatschappelijke partners. Desondanks kunnen we niet voorkomen dat de verhuurdersheffing 
grote impact heeft op onze investeringsmogelijkheden. We kunnen hierdoor niet zoveel 
investeren in ons bezit en in Wageningen als we graag zouden willen.  
 

Portfolioresultaat (resultaat op basis van vastgoedwaardering) 
Het portfolioresultaat van € 8,8 miljoen bestaat enerzijds uit de waardering van projecten in 
nieuwbouw en bestaand bezit en anderzijds uit ongerealiseerde waardeveranderingen van de 
vastgoedportefeuille. 
 
Eind 2015 is de tweede fase van de herstructureringswijk Patrimonium leeggekomen in verband 
met de voorgenomen sloop. Begin 2016 is gestart met de daadwerkelijke sloop. De marktwaarde 
in verhuurde staat is als gevolg daarvan afgewaardeerd naar residuele grondwaarde. De impact 
hiervan is € 5,7 miljoen.  
 
De externe marktomstandigheden zijn verbeterd ten opzichte van vorig jaar. Leegwaarden van 
het vastgoed zijn gestegen, als ook de markthuren. Hierdoor stijgt zowel de marktwaarde van het 
vastgoed in exploitatie als de marktwaarde van de projecten in ontwikkeling met totaal € 14,5 
miljoen.  
 
De ongerealiseerde herwaardering neemt daarom per saldo met € 8,8 miljoen toe.  
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Maatschappelijke prestatie  
Maatschappelijk rendement is de prestatie die wij leveren aan de maatschappij. Als we onze 
maatschappelijke prestaties uitdrukken in geld, krijgen we een beeld van welke financiële 
bijdrage wij leveren in het kader van onze maatschappelijke functie: namelijk de (financiële) 
prestaties die een commerciële vastgoedonderneming niet levert, omdat het niet bijdraagt aan 
het streven naar maximaal financieel rendement.  
 
Maatschappelijk rendement creëren wij voornamelijk door onze woningen voor een lagere 
huurprijs dan de markthuur te verhuren aan de doelgroepen van beleid (primaire doelgroep). Dit 
verschil van €10,9 miljoen is te beschouwen als onze bijdrage aan betaalbaarheid. Om maximaal 
transparant te zijn over ons vermogen gebruiken wij de marktwaarde in verhuurde staat als 
waarderingsgrondslag in onze jaarrekening. Zoals we beschrijven bij “vermogenspositie” eerder 
in dit hoofdstuk. 
 
Onze maatschappelijke bijdrage bestaat in elk geval uit:  

X € 1.000 2015 2014 

verschil tussen de getaxeerde markthuur en de werkelijke vraaghuur 10.932 10.887 

onrendabele investeringen in het boekjaar (het verschil tussen de investeringskosten en 
marktwaarde in verhuurde staat)  

5.700 15.982 

investeringen in leefbaarheid 695 632 

Sponsoractiviteiten (tot 1 juli 2015) 3 6 

 
Deze methodiek laat niet zien in welke mate ook het maatschappelijke effect, dat niet in geld is uit 
te drukken, zoals woongenot, veiligheid e.d. wordt bereikt. 
 
Treasury  
Kaders  
De kaders van ons treasurybeleid zijn vastgelegd in ons treasurystatuut. Alle besluiten over 
activiteiten op het gebied van financiering, beleggingen en rentemanagement worden genomen 
binnen deze kaders. De basis voor deze besluiten zijn de meest recente inzichten in de 
ontwikkeling van de liquiditeitsbehoefte, de financierings- en financierbaarheidsprognoses, het 
renterisicoprofiel, de vervalkalender van bestaande leningen en inzichten in de 
renteverwachtingen.  
 
Renterisicoprofiel  
Het renterisicoprofiel vormt een randvoorwaarde voor financieringstransacties. Het 
renterisicoprofiel wordt bepaald op basis van de bedragen aan eindaflossingen en 
renteaanpassingen in bestaande contracten. Het WSW hanteert een maximum van 15% van de 
leningportefeuille. Ons renterisico blijft de komende jaren ruimschoots onder de norm van het 
WSW, zoals aangegeven in de tabel ‘financiële kengetallen’.  
 
Treasurybeleid  
Ons treasurybeleid is erop gericht om blijvende toegang tot de kapitaalmarkt te waarborgen, de 
financiële risico’s te beheersen, zo laag mogelijke financieringskosten te realiseren en voldoende 
liquiditeit zeker te stellen. Ons treasurybeleid is vastgelegd in ons treasurystatuut, dat we in 2015 
hebben geactualiseerd om te voldoen aan de ‘Beleidsregels Verantwoord Beleggen door 
Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting’ van het ministerie van BZK. 
  

Besluitvormingsproces 
Onderdeel van het treasurybeleid is het besluitvormingsproces voor treasurytransacties. Het 
besluitvormingsproces kan als volgt worden weergegeven: 

 Periodiek vindt overleg plaats over treasury aangelegenheden. Dit overleg vindt minimaal 
viermaal per jaar plaats in de treasurycommissie.  

 Treasurystatuut en treasuryjaarplannen worden vastgesteld door de Directeur / Bestuurder en 
goedgekeurd door de RvT. 
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 Besluiten, die passen binnen het treasurystatuut en treasuryjaarplan, worden genomen door 
de Directeur / Bestuurder op basis van schriftelijke transactievoorstellen. Besluiten die niet 
passen binnen het treasurystatuut of treasuryjaarplan worden altijd ter goedkeuring aan de 
RvT voorgelegd. 

 De leden van de treasurycommissie adviseren de Directeur / Bestuurder gevraagd en 
ongevraagd over treasuryvraagstukken. De overwegingen die tot het besluit hebben geleid 
worden genotuleerd. De effecten van de te nemen besluiten op toekomstige 
financieringsbehoefte en risicoposities worden inzichtelijk gepresenteerd. 

 Risicobeheersing is leidend bij het nemen van besluiten. 
 
Financiering niet-Daeb 
In het project Torckdael realiseren we vrije sector huur- en koopwoningen. Deze niet-Daeb 
investeringen kunnen uitsluitend worden gefinancierd met ongeborgde financiering of 
eigenmiddelen conform het Eigen middelenbeleid van het WSW. In 2014 en 2015 hebben wij 
gewerkt aan een bidbook voor het aantrekken van ongeborgde financiering voor het deel van de 
investeringen die niet met eigen middelen kunnen worden gefinancierd. De ongeborgde 
financiering is in 2015 verkregen. Als gevolg van het voortzetten van het Eigen middelenbeleid 
van het WSW kan een deel van de benodigde ongeborgde financiering komen te vervallen. Wij 
zijn nog in overleg met het WSW en de bank over de omvang van de te verkrijgen eigen 
middelen en de nog benodigde ongeborgde financiering. Omdat de financiering van het project 
rond is, is reeds opdracht verleend aan de bouwer.  
 
Derivaten  
De Woningstichting heeft twee derivaten die gekoppeld zijn aan twee leningen, met gelijke 
modaliteiten (looptijd, hoofdsom e.d.). De derivaten hebben geen verplichting tot 
marktwaardeverrekening of breakclausules. We hoeven dan ook geen liquiditeitsbuffer aan te 
houden. Periodiek wordt aan het WSW een opgave gedaan van de derivatenportefeuille, waarin 
deze positie door de Directeur / Bestuurder wordt bevestigd.  
 

In de jaarrekening lichten we de marktwaarde van de derivaten nader toe. De derivaten 
behoeven niet gewaardeerd te worden in de balans van de jaarrekening. 
 
Treasurycommissie  
De treasurycommissie heeft een brede adviserende taak op het gebied van financiën en treasury. 
De commissie bestaat uit de Directeur / Bestuurder, de Manager Finance & Control en de 
afdeling Control, ondersteund door een externe deskundige. De commissie is drie keer bijeen 
geweest in 2015.  
 
ln de reguliere bijeenkomsten van de treasurycommissie worden ten minste de volgende 
onderwerpen behandeld: 

 Algemene ontwikkelingen en financiële transacties over de afgelopen periode; 

 Veranderende wet- en regelgeving; 

 Het borgingsplafond bij het WSW; 

 Liquiditeitsprognoses (eerstvolgende 12 maanden en reeks van 10 jaren). Deze prognose 
wordt vóór iedere bijeenkomst van de treasurycommissie geactualiseerd; 

 Derivatenportefeuille; 

 Risico analyses; 

 Marktontwikkelingen en rentevisie; 

 De kasstroomtoets van het WSW; 

 ingebrachte (transactie)voorstellen (inclusief effecten op risicoprofiel en 
financieringsbehoefte). 
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De belangrijkste tendensen en conclusies met betrekking tot 2015 zijn als volgt: 

 Het WSW heeft een borgingsplafond voor 2015-2017 vastgesteld. De toename van het 
borgingsplafond is toereikend voor de voorgenomen investeringen. Ook is een deel eigen 
middelen vrijgegeven voor de financiering van niet-Daeb investeringen  

 In 2015 zijn twee nieuwe geldleningen aangetrokken van in totaal € 10 miljoen. Dit betreft een 
vastrentende en een variabel rentende lening. Door de variabel rentende lening wordt tijdelijk 
onze interne norm voor renterisico overschreden. Voor deze afwijking van het treasurystatuut 
heeft de RvT goedkeuring verstrekt aan het besluit van de Directeur / Bestuurder.  

 De rentes op de geld- en kapitaalmarkt bevinden zich sinds 2012 in een neerwaartse trend als 
gevolg van de economische ontwikkelingen. Ook is een daling in de opslagen waarneembaar. 
Daling wordt veroorzaakt door meer aanbieders bij een dalende vraag. Dit is gunstig voor 
onze financieringsbehoefte in verband met de grote investeringsopgave. De lagere 
rentestanden hebben wij ook vastgesteld bij het aangaan van de twee nieuwe leningen.  

 
Obligoverplichting WSW  
Ten behoeve van het WSW dient een obligo aangehouden te worden voor leningen die door het 
WSW zijn geborgd. Invordering van het obligo door WSW kan alleen plaatsvinden wanneer het 
risicovermogen van het WSW daalt als gevolg van aanspraken (van geldgevers) onder het 
garantieniveau van 0,25% van de door WSW geborgde schuldrestanten. De obligoverplichting 
WSW (in de jaarrekening opgenomen als niet uit de balans blijkende verplichting) bedraagt voor 
de Woningstichting per 31 december 2015 € 4,9 miljoen (2014: € 4,9 miljoen).  
 
Financiële positie in de toekomst 
Op basis van onze meerjarenbegroting voldoen wij ook in de toekomst aan onze interne en 
externe normen, zoals zichtbaar is in de tabel “financiële kengetallen” in de paragraaf financiële 
resultaten. Wel hebben we als gevolg van de verhuurdersheffing hiervoor onze 
investeringsopgave naar beneden moeten bijstellen. We kunnen structureel minder investeren in 
ons bezit, maar ook in bijvoorbeeld betaalbaarheid als dat wij zouden willen.  
 
De toekomst is onzeker. De ontwikkelingen van de markt en daarmee de marktwaarde van ons 
bezit laat zich moeilijk voorspellen. Ook de maatregelen vanuit de Woningwet grijpen diep in op 
de organisatie. Hierbij valt te denken aan de splitsing Daeb en niet-Daeb, de verhuurdersheffing, 
verandering woningwaarderingsstelsel, bevriezing liberalisatiegrens en de invoering van de 
passendheidstoets. In 2016 zal de focus liggen op de implementatie van de Woningwet. Om 
goed om te kunnen gaan met de veranderende omgeving worden scenario-analyses uitgevoerd 
en wordt beoordeeld of de meerjarenbegroting moet worden bijgesteld. Hierdoor zijn wij in staat 
onze prestaties te monitoren en zo nodig in te grijpen om bij te sturen.  
 
Ondanks alle ontwikkelingen en onzekerheden is het van belang dat wij onze maatschappelijke 
doelstellingen in de toekomst kunnen realiseren. Uiteindelijk doen we het allemaal voor onze 
doelgroep, namelijk de mensen die minder goed in staat zijn zelf in hun huisvesting te voorzien.  
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Geconsolideerde jaarrekening geconsolideerde jaarrekening 

Geconsolideerde balans per 31 december 2015  
(na voorgestelde resultaatbestemming) (x € 1.000) 

  31 december 2015 31 december 2014 

    
Vaste activa Ref.     
      
Materiële vaste activa 7  3.860  3.824 
Onroerende en roerende zaken      
 ten dienste van de exploitatie      
      
Vastgoedbeleggingen      

Commercieel vastgoed in exploitatie,      

 gekwalificeerd als belegging 8 39.735  45.754  

Sociaal vastgoed in exploitatie,      

 gekwalificeerd als belegging 8 520.590  502.323  

Vastgoedbeleggingen in ontwikkeling       

 bestemd voor eigen exploitatie 8 4.297  177  

   564.622  548.254 

      
Financiële vaste activa      
Overige effecten 9.1 1  1  
Latente belastingvordering 9.2 2.741  1.874  
Overige financiële vaste activa 9.3 135  138  

   2.877  2.013 
      

Som der vaste activa   571.359  554.091 
      
Vlottende activa      
      
Voorraden 10     
Vastgoed in ontwikkeling bestemd 
voor de verkoop 

  
1.063 

  
840 

 

Overige voorraden  11  11  

   1.074  851 
      
Onderhanden projecten 11  1.064  0 
      
Vorderingen      
Huurdebiteuren 12 181  179  
Gemeente Wageningen 13 10  75  
Overige vorderingen 14 213  258  
Overlopende activa 15 500  1.866  

   904  2.378 
      
Liquide middelen 16  654  7.128 
      

Som der vlottende activa   3.696  10.357 
      

Totale activa   575.055  564.448 
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  31 december 2015 31 december 2014 

    
 Ref.     
Groepsvermogen  17     
Eigen Vermogen   433.874  417.213 
      
      
      
Voorzieningen 18     
Voorziening onrendabele 
investeringen en herstructureringen 

 
18.1 

 
151 

  
9.424  

 

Latente belastingverplichtingen 18.2 18  42  
Overige voorzieningen 18.3 233  269  

   402  9.735 
      
      
      
Langlopende schulden 19     
Leningen kredietinstellingen 19.1  127.002  120.882 
      
      
      
Kortlopende schulden 20     
Schulden aan kredietinstellingen  3.880  7.873  
Schulden aan leveranciers  3.238  1.873  
Belastingen en premies      
 sociale verzekeringen  2.728  728  
Schulden inzake pensioenen  54  59  
Schulden aan gemeente Wageningen  42  42  
Overlopende passiva  3.835  6.043  

   13.777  16.618 
      

Totale passiva   575.055  564.448 
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Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 2015 
(x € 1.000)  
Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 2015 
  2015 2014 
    
 Ref.   
Bedrijfsopbrengsten    
Huuropbrengsten 24 30.823 29.981 
Opbrengsten servicecontracten 25 2.864 2.762 
Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille 26 357 235 
Geactiveerde productie eigen bedrijf 27 504 497 
Overige bedrijfsopbrengsten 28 263 214 

Som der bedrijfsopbrengsten  34.811 33.689 
    
Bedrijfslasten    
Afschrijvingen op (im)materiële vaste activa 29 612 492 
Lonen en salarissen 30 2.965 3.179 
Sociale lasten 31 455 463 
Pensioenlasten 32 454 539 
Lasten onderhoud 33 7.419 5.761 
Leefbaarheid 34 221 171 
Lasten servicecontracten 35 2.853 2.751 
Overige bedrijfslasten 36 7.850 8.235 

Som der bedrijfslasten  22.829 21.591 
    
Saldo bedrijfsopbrengsten / bedrijfslasten  11.982 12.098 
    
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 
vastgoedportefeuille 38 8.823 (45.083) 
    
Financiële baten en lasten    
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 39 12 28 
Rentelasten en soortgelijke kosten 40 (5.047) (4.960) 
    
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening (voor belasting)  15.770 (37.917) 
    
Belastingen 41 891 1.152 
    
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening (na belasting)  16.661 (36.765) 
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2015 (indirecte methode)  
(x € 1.000)  
Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2015 (indirecte methode) 

  2015 2014 

    
 Ref.     
Kasstroom uit operationele activiteiten      
Saldo bedrijfsopbrengsten / bedrijfslasten   11.982  12.098 
      
Aanpassingen voor:      
Boekresultaat verkoop MVA 26 (357)  (235)  
Geactiveerde productie eigen bedrijf 27 (504)  (497)  
Afschrijvingen 29 612  492  
Vrijval/dotatie voorzieningen 18.3 (36)  (47)  

   (285)  (287) 
      
Veranderingen in werkkapitaal:      
Voorraden  10 0  0  
Vorderingen  1.474  (1.722)  
Kortlopende schulden  375  (185)  

    1.849  (1.907) 
      

Kasstroom uit bedrijfsoperaties   13.546  9.904 

      
Ontvangen/(betaalde) interest  (4.945)  (4.864)  

   (4.945)  (4.864) 
      

Kasstroom uit operationele activiteiten   8.601  5.040 

      
Kasstroom uit investeringsactiviteiten      
Investeringen in materiële vaste activa 7 en 8 (19.762)  (16.814)  
Desinvesteringen materiële vaste activa 26 2.560  1.739  
Investeringen in financiële vaste activa 9 0  (21)  
Desinvesteringen financiële vaste activa  0  0  

      

Kasstroom uit investeringsactiviteiten   (17.202)  (15.096) 

      
Kasstroom uit financieringsactiviteiten      
Ontvangsten uit langlopende schulden      
 (nieuwe leningen) 19.1 10.000  15.000  
Aflossing langlopende schulden 19.1 (7.873)  (4.697)  

      

Kasstroom uit financieringsactiviteiten   2.127  10.303 

      

Mutatie geldmiddelen    (6.474)  247 

      
Aansluiting met balans      
Saldo 1 januari   7.128  6.881 
Mutatie geldmiddelen   (6.474)  247 

Saldo 31 december   654  7.128 
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Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2015 en winst-en-
verliesrekening over 2015 

 Algemene toelichting  1

1.1 Algemeen 
De Woningstichting is een stichting met de status van “toegelaten instelling volkshuisvesting”. De 
statutaire vestigingsplaats is Wageningen, de feitelijke vestigingsplaats is Olympiaplein 26 te 
Wageningen. De activiteiten bestaan voornamelijk uit de exploitatie en ontwikkeling van 
woningen voor de sociale huursector. Wij hebben specifieke toelating in de regio Eem en Vallei 
en zijn werkzaam binnen de juridische wetgeving vanuit de Woonwet en het Besluit Beheer 
Sociale Huursector. 
 
Activa en verplichtingen waarderen we in het algemeen tegen de verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is 
vermeld, waarderen we tegen de verkrijgingsprijs. In de balans, de winst-en-verliesrekening en 
het kasstroomoverzicht hebben we referenties opgenomen. Met deze referenties verwijzen we 
naar de toelichting. Toelichtingen op posten in de balans, winst-en-verliesrekening en 
kasstroomoverzicht hebben we in de jaarrekening genummerd. 

1.2 Regelgeving 
We hebben de geconsolideerde jaarrekening opgesteld in overeenstemming met artikel 35 van 
de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015, artikel 30 en 31 van Besluit 
toegelaten instellingen volkshuisvesting (BTIV) 2015, richtlijn 645 van de Richtlijnen voor de 
jaarverslaggeving en de Beleidsregels toepassing Wet normering bezoldiging topfunctionarissen 
publieke en semipublieke sector (‘WNT’). In artikel 127, tweede lid van het BTIV is bepaald dat 
het Besluit Beheer Sociale huursector (het BBSH) tot 1 januari van het eerst volgende verslagjaar 
na inwerkingtreding van de Woningwet van toepassing blijft voor de jaarrekening, het jaarverslag, 
het volkshuisvestingverslag en het onderzoeken en beoordelen van die verslagen. Dit betekent 
dat voor het verslagjaar 2015, het juridisch kader zoals dat volgt uit het BBSH van kracht is 
gebleven. Artikel 26, eerste lid, van het Besluit Beheer Sociale Huursector schrijft de toepassing 
van BW2 Titel 9 voor, behoudens enkele specifieke uitzonderingen. De jaarrekening is 
opgemaakt op 16 februari 2016. 

1.3 Groepsverhoudingen 
Wij zijn sinds de oprichting op 25 oktober 2013 eigenaar van de dochtermaatschappij Ecovallei 
B.V. Indien we hierna in de geconsolideerde jaarrekening spreken over ‘de Woningstichting’, 
bedoelen we hiermee de Woningstichting en haar in de consolidatie betrokken 
dochtermaatschappij. De Woningstichting is het hoofd van de groep. 

1.4 Grondslagen voor consolidatie 
In de consolidatie nemen we onze financiële gegevens en onze groepsmaatschappij op. Dit 
betreft de maatschappij waarmee wij een organisatorische en economische eenheid vormen. 
Integraal in de consolidatie nemen we deelnemingen op waarin we overheersende zeggenschap 
op het beleid kunnen uitoefenen of waarover wij de centrale leiding hebben. Hierbij houden we 
ook rekening met potentiële stemrechten die we kunnen uitoefenen op balansdatum. Het 
eventuele aandeel van derden in het groepsvermogen en in het groepsresultaat vermelden we 
afzonderlijk.  
 
 
 
  



 
 

 
 
 
 
Jaarrekening 2015   

 
60 

De in de consolidatie begrepen vennootschap is Ecovallei B.V. te Wageningen (100%), de 
feitelijke vestigingsplaats is Olympiaplein 26 te Wageningen. We consolideren deze 
vennootschap volledig. De activiteiten van Ecovallei B.V. bestaan voornamelijk uit het leveren 
van energie en het ontwikkelen van activiteiten en het opzetten van projecten die leiden tot extra 
energie- en woonlastenbesparingen. 
 
Intercompanytransacties, intercompanywinsten en onderlinge vorderingen en schulden tussen 
groepsmaatschappijen en andere in de consolidatie opgenomen rechtspersonen elimineren we 
voor zover we de resultaten niet door transacties met derden buiten de groep hebben 
gerealiseerd. Ongerealiseerde verliezen op intercompanytransacties elimineren we ook tenzij er 
sprake is van een bijzondere waardevermindering. Resultaten op intercompanytransacties tussen 
in de consolidatie opgenomen groepsmaatschappijen elimineren we volledig uit zowel de 
balanswaardering als het groepsresultaat voor zover we deze resultaten nog niet door een 
overdracht van het verkregen actief of passief aan derden buiten de groep hebben gerealiseerd. 

1.5 Schattingen 
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt het 
bestuur 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, hebben we de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de 
bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende 
jaarrekeningposten. 

1.6 Salderen 
Een actief en een post van het vreemd vermogen worden gesaldeerd in de jaarrekening 
opgenomen uitsluitend indien en voor zover: 

 een deugdelijk juridisch instrument beschikbaar is om het actief en de post van het vreemd 
vermogen gesaldeerd en simultaan af te wikkelen;  

 en het stellige voornemen bestaat om het saldo als zodanig of beide posten simultaan af te 
wikkelen. 

1.7 Financiële instrumenten 
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten zoals vorderingen, 
effecten en schulden, als afgeleide instrumenten verstaan. 
 
Alle aan- en verkopen volgens standaard markconventies van financiële activa worden 
opgenomen per transactiedatum, dat wil zeggen de datum waarop de groep de bindende 
overeenkomst aangaat. 
 
Voor de grondslagen van de primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de 
behandeling per balanspost. Door de waardering en verwerking van afgeleide instrumenten wordt 
verwezen naar de afzonderlijke paragraaf Derivaten en hedge accounting. 
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 Grondslagen voor waardering van activa en passiva 2

2.1 Vergelijking met voorgaand jaar 
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling hebben we  niet gewijzigd 
ten opzichte van het voorgaande jaar. 

2.2 Presentatiewijziging 
In 2015 hebben we een presentatiewijziging doorgevoerd voor de classificatie van het DAEB / 
niet-DAEB bezit. Hiermee sluiten we aan bij de verwerkingswijze die geldt onder de nieuwe 
Woningwet. Deze wijziging heeft geen invloed gehad op de cijfers uit de jaarrekening van 2014. 
In 2015 zijn hierdoor 36 woningen van niet-DAEB naar DAEB verschoven en vier woningen 
andersom. In totaal is hierdoor ruim € 4.965.000 marktwaarde verschoven van niet-DAEB naar 
DAEB (€ 138.000 per woning). De marktwaarde van de verschuiving van DAEB naar niet-DAEB 
was € 743.000 (€ 185.750 per woning). 
 
Verder presenteren we de overige waardeveranderingen in verband met “onrendabele toppen” 
vanaf 2015 bij de niet-gerealiseerde waardeveranderingen (conform RJ 270.512). De post 
overige waardeveranderingen is hierdoor komen te vervallen. De vergelijkende cijfers van 2014 
hebben we voor deze wijziging aangepast. 

2.3 Verwerking verplichtingen 
Bij de bepaling van voorzieningen gaan we uit van in rechte afdwingbare of feitelijke 
verplichtingen die op de balansdatum bestaan. Tot de feitelijke verplichtingen rekenen we ook 
verplichtingen die we kunnen kwalificeren als “intern geformaliseerd en extern gecommuniceerd”. 
Hiervan is sprake wanneer we namens de corporatie uitingen hebben gedaan richting huurders, 
gemeenten en overige stakeholders aangaande verplichtingen inzake toekomstige 
herstructureringen en toekomstige nieuwbouwprojecten. Een feitelijke verplichting hebben we 
gekoppeld aan het besluitvormingsproces van de corporatie rondom projectontwikkeling en 
herstructurering. Van een feitelijke verplichting is sprake indien de formalisering van de definitief 
ontwerp fase en afgeleid het aanvragen van de bouwvergunning heeft plaatsgevonden. Zie 
verder voorzieningen. 

2.4 Materiële vaste activa 
Tenzij we bij de afzonderlijke balansposten iets anders vermelden, gelden voor alle materiële 
vaste activa de volgende algemene uitgangspunten. 
 

Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 
De verkrijgings- of vervaardigingsprijs bepalen we als de som van alle direct toe te rekenen 
uitgaven onder aftrek van afschrijvingen gedurende de geschatte toekomstige gebruiksduur. Op 
grond schrijven we niet af. Voor zover verkregen subsidies kwalificeren als investeringssubsidie 
brengen we deze in mindering op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. 
Ook activeren we hierbij de rente tijdens de bouw op vreemd vermogen en direct toerekenbare 
interne kosten alsmede transactiekosten. Rente rekenen we uitsluitend toe indien voor te 
vervaardigen materiële vaste activa noodzakelijkerwijs een aanmerkelijke hoeveelheid tijd nodig 
is om deze gebruiksklaar te maken, en vangt aan bij start van de bouw. De geactiveerde rente 
berekenen we tegen de gemiddelde rentevoet over het totale vreemde vermogen. Voor 
onroerende zaken waarvoor we specifieke financiering hebben aangetrokken, hanteren we de 
interestvoet van deze specifieke financiering. We houden rekening met bijzondere 
waardeverminderingen die we op balansdatum verwachten. 
 
Indien we grond hebben met opstallen, met de intentie de opstallen te slopen of teniet te laten 
gaan en vervolgens op de grond nieuwbouw te realiseren, dan maken de eventuele boekwaarde 
van de opstallen en de gemaakte sloopkosten deel uit van de verkrijgingsprijs. 
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Verwerking van groot onderhoud 
Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is geen voorziening 
gevormd. De kosten worden rechtstreeks in het resultaat verantwoord. 
 

Onroerende zaken ten dienste van de exploitatie 
De onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie waarderen we tegen 
verkrijgings- of vervaardigingsprijs, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de 
verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen. 

2.5 Vastgoedbeleggingen 
Vastgoedbeleggingen zijn onroerende zaken die we aanhouden om huuropbrengsten, 
waardestijgingen of beide te realiseren. Vastgoedbeleggingen classificeren we als 
‘vastgoedbeleggingen in exploitatie’ indien ze beschikbaar zijn voor verhuur.  
 

Algemene uitgangspunten 
De algemene uitgangspunten van Materiële vaste activa (zie paragraaf 2.4) zijn ook van 
toepassing op Vastgoedbeleggingen, tenzij we in dit hoofdstuk 2.5 anders vermelden. We 
hebben ons bezit ingedeeld conform de financiële en technische complexindeling. Deze hebben 
we voornamelijk gebaseerd op de ligging van het betreffende vastgoed en de laagst 
gedefinieerde kasstroom genererende eenheid. 
 

Afschrijvingen 
We schrijven niet af op vastgoedbeleggingen. 
 

Commercieel vastgoed in exploitatie 
Typering 
Het commercieel vastgoed in exploitatie omvat woningen in exploitatie met een huurprijs boven 
de huurtoeslaggrens op contractdatum, het bedrijfsmatig vastgoed (niet zijnde maatschappelijk 
vastgoed) en het overige commerciële vastgoed. 
 
Waarderingsgrondslag 
We waarderen ons commercieel vastgoed in exploitatie bij eerste verwerking tegen verkrijgings- 
of vervaardigingsprijs en daarna tegen actuele waarde. Als invulling van de actuele waarde geldt 
niet de bedrijfswaarde maar de reële waarde. 
 
Overige uitgangspunten 
De overige uitgangspunten van Sociaal vastgoed in exploitatie uit paragraaf 2.5 (zie hierna) zijn 
ook van toepassing op Commercieel vastgoed in exploitatie. 
 
Reële waarde 
We baseren de reële waarde op de actuele marktsituatie en omstandigheden per balansdatum 
en deze waarde geeft de meest waarschijnlijke prijs weer die we redelijkerwijs op balansdatum 
hadden kunnen verkrijgen. De reële waarde stellen we als volgt vast: 

1. Recente verkoopopbrengsten van vrijwel identiek vastgoed; 
   of (indien deze niet beschikbaar zijn): 

2. Recente verkoopopbrengsten van vergelijkbaar vastgoed met correcties voor verschillen 
in waardebepalende factoren van het te waarderen vastgoed en het vergelijkbare 
vastgoed;  
   of (indien deze niet beschikbaar zijn): 

3. Minder recente verkoopopbrengsten van vrijwel identiek vastgoed met aanpassingen die 
de veranderingen in de economische omstandigheden weergeven sinds de laatste 
transactiedata;  
   of (indien deze niet beschikbaar zijn): 

4. Contante waarde van verwachte toekomstige kasstromen. 
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Voor de waardering van ons commercieel vastgoed wordt de reële waarde bepaald op basis van 
optie 4. Voor de gehanteerde werkwijze voor taxeren en valideren, zie waarderingsgrondslag 
Sociaal vastgoed in exploitatie.  

 
We houden in alle gevallen ook rekening met de contractuele verplichtingen van de 
Woningstichting, zoals lopende huurcontracten. Voor de huurcomponent gaan we er vanuit dat 
de Woningstichting bij mutatie en voortgezette exploitatie de huur vaststelt op de marktconforme 
huur. De werkelijke huur bij mutatie kan op grond van beleidskeuzes van de corporatie lager 
uitvallen. We baseren de uitgaande kasstromen op marktconforme parameters en kengetallen. 
Dit geldt zowel voor onderhouds- als beheerskosten. Deze kosten liggen over het algemeen lager 
dan de kosten zoals de woningcorporatie deze maakt. De beleidskeuzes die de corporatie maakt 
en die een vastgoedbelegger niet zou maken, veroorzaken dit verschil in kosten. 

 
In het commercieel vastgoed in exploitatie hebben we ook woongelegenheden opgenomen. Dit 
zijn woongelegenheden met een huurprijs boven de liberalisatiegrens. Volgens de wet voor de 
verhuurdersheffing is deze heffing alleen verschuldigd met voor woongelegenheden met een 
huurprijs onder de huurtoeslaggrens. Daarom hebben we bij de waardering van het commercieel 
vastgoed geen rekening gehouden met de verhuurdersheffing.  

 
Mutatie reële waarde 
We verantwoorden mutaties in de reële waarde van Commercieel vastgoed in exploitatie in de 
winst-en-verliesrekening onder ‘Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille’. 
Mutaties in de reële waarde houden we binnen het eigen vermogen afzonderlijk bij als ‘niet-
gerealiseerde herwaardering’ en deze vermelden we in de toelichting op het eigen vermogen. 
 

Sociaal vastgoed in exploitatie gekwalificeerd als vastgoedbelegging 
Typering 
Sociaal vastgoed omvat woningen in exploitatie met een huurprijs onder de huurtoeslaggrens op 
contractdatum, het maatschappelijk vastgoed en het overige sociale vastgoed. De 
huurtoeslaggrens is een algemeen huurprijsniveau dat de Minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties vaststelt. Maatschappelijk vastgoed is bedrijfsonroerend goed dat we verhuren 
aan maatschappelijke organisaties, waaronder zorg-, welzijn-, onderwijs en culturele instellingen 
en dienstverleners. We vermelden dit vastgoed ook op de bijlage zoals we hebben opgenomen in 
de Beschikking van de Europese Commissie van 15 december 2009 aangaande de staatssteun 
voor toegelaten instellingen. 
 
Kwalificatie 
Ons beleid is er op gericht de sociale vastgoedportefeuille continu te verversen. Voor het 
merendeel van het sociale vastgoed optimaliseren we het financiële rendement. We alloceren 
een deel van de portefeuille voor verkoop, een deel voor het maximaliseren van de vraaghuur en 
een deel voor renovatie en herstructurering gericht op waarde ontwikkeling. Daarmee 
kwalificeren wij ons als vastgoed belegger en is de marktwaarde in verhuurde staat met 
inachtneming van de relevante feiten en omstandigheden van de markt waarop de toegelaten 
instellingen actief zijn en de bepalingen zoals opgenomen in het BBSH de basis voor de 
waardering. 
 
Waarderingsgrondslag 
We waarderen ons sociaal vastgoed in exploitatie bij eerste verwerking tegen verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs. Daarna waarderen we tegen de actuele waarde zijnde de reële waarde. We 
bepalen de invulling van deze actuele waarde met inachtneming van de relevante feiten en 
omstandigheden van de markt waarop de toegelaten instelling actief is en de bepalingen zoals 
opgenomen in het BBSH. 
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Waarderingsmethode 
Bij gebrek aan een actieve markt voor sociaal vastgoed in verhuurde staat of een actieve markt 
waarvan we de waarde van sociaal vastgoed in verhuurde staat kunnen afleiden, baseren we de 
reële waarde van sociaal vastgoed in exploitatie 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 zijn zoals bijvoorbeeld afgesloten convenanten 
met gemeenten over aan te houden volumes in huurprijs categorieën en mogelijk in de 
toekomst te maken prestatie afspraken zijn niet opgenomen in de waardering van het 
vastgoed maar maken onderdeel uit van de niet uit de balans blijkende verplichtingen. 

 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. Daarnaast wordt een 
eindwaarde bepaald na afloop van de DCF-periode van 15 jaar (de zogenaamde exit yield).  

 
Gehanteerde werkwijze taxaties 
Waarderingen worden uitgevoerd door externe taxateurs op basis van het Taxatie Management 
Systeem van ORTAX. Voor alle hierbij gehanteerde aannames en uitgangspunten (inclusief de 
disconteringsvoet) wordt door een externe taxateur een aannemelijksheidsverklaring met 
betrekking tot de marktconformiteit afgegeven. 
 
Gehanteerde werkwijze validaties 
Externe onafhankelijke taxateurs valideren jaarlijks de waardering van 33 1/3 % van de 
portefeuille vastgoed in exploitatie door middel van gevel/zicht taxatie. We toetsen de waardering 
ook op basis van beschikbare referentietransacties. 
 
Gehanteerde scenario’s en variabelen 
We schatten de kosten en opbrengsten in 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 we bij mutatie de individuele woningen verkopen. De 
mutatiegraad bepalen we op basis van ervaringscijfers uit het verleden waarbij we rekening 
houden met mutatiegraad verhogende incentives naar de huurder. Bij beide scenario’s gaan we 
ervan uit dat we het object/complex in zijn geheel aan een derde verkopen en dat deze derde de 
afweging maakt tussen beide scenario’s. Per complex stellen we uiteindelijk het scenario met de 
hoogste uitkomst gelijk aan het begrip “marktwaarde in verhuurde staat”, zijnde de reële waarde 
waartegen we het vastgoed waarderen. 
 
Het inschatten van de kosten en opbrengsten doen we op basis van een marktconform 
uitgangspunt.  
 
De ingerekende initiële huur betreft de huidige contracthuur van het object. 
 
We leiden de kosten af van de Vastgoed Exploitatiewijzer (VEX) en geven daarmee de kosten 
weer die noodzakelijk zijn om het object technisch in stand te houden tegen marktconforme 
beheerkosten. VEX normen worden gedifferentieerd naar type vastgoed en ouderdom van het 
object. Zo nodig corrigeren we deze normen voor achterstallig onderhoud en nadere aan het 
vastgoed gerelateerde contractuele verplichtingen. De eigen in het verleden gerealiseerde kosten 
en voorgenomen (onderhouds)beleid projecteren we hierbij niet naar de toekomst en binnen de 
DCF berekening streven we naar opbrengsten maximalisatie. Ook houden we rekening met de 
kosten van erfpacht en de te maken splitsingskosten in verband met verkoop.  
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Indien sprake is van een sloopbesluit verwerken we dit besluit indien we meer dan 50% van de 
huurcontracten in het betreffende complex hebben beëindigd. 
De leegwaarde die we benutten bij uitponden betreft de geschatte verkoopprijs van het object 
onder aftrek van de te maken kosten voor het verkoop gereed maken en directe transactiekosten 
waaronder courtage en provisie. Ook de kosten koper betrekken we hierbij. 
 
De gehanteerde disconteringsvoet is opgebouwd uit een vast basisdeel dat bestaat uit een 24-
maands gemiddelde van de 10-jaars EURO IRS. Op dit tarief komt een opslag waarin risico’s tot 
uiting komen die onder andere betrekking hebben op de algemene risico’s voor het investeren in 
onroerend goed, locatie-, segment- en object specifieke risico’s. 
 
De eindwaarde geeft aan in welke mate het vastgoed onderhevig is aan veroudering en welke 
potentie het bezit heeft aan het einde van de 15-jarige exploitatieperiode. Veroudering is grofweg 
in drie typen te onderscheiden:  
(1) locatieveroudering;  
(2) economische / markttechnische veroudering en 
(3) technische veroudering. 
Veroudering komt tot uiting in de rendementseis (exit yield) die een belegger heeft als hij het bezit 
aan het einde van de 15-jaars periode wil (ver)kopen. Er wordt dus meer rendement gevraagd 
dan in jaar 1 van de exploitatieperiode. Uitgangspunt is dan ook dat het Bruto 
Aanvangsrendement lager ligt dan de exit yield. Het tweede uitgangspunt is gerelateerd aan de 
potentie van een object aan het einde van de 15-jarige exploitatieperiode. Hierbij zijn de mate 
waarin uitponding van het object heeft plaats gevonden, de bouwperiode en de locatie van 
invloed. 
 
 Verwerking van groot onderhoud 
De Woningstichting verwerkt de kosten voor groot onderhoud aan haar vastgoedbeleggingen als 
onderdeel van de boekwaarde indien voldaan wordt aan de criteria voor activering. Voor zover 
sprake is van vervanging van onderdelen van het actief wordt de nog aanwezige boekwaarde van 
deze onderdelen gedesinvesteerd. Indien de boekwaarde van deze te desinvesteren onderdelen 
niet afzonderlijk uit de activaregistratie zijn te herleiden wordt deze benaderd op basis van de 
huidige uitgaven, teruggerekend naar de datum van oorspronkelijke investering, en indien van 
toepassing rekening houdend met de naar benadering tot het moment van vervanging hierover 
gepleegde afschrijvingen. 
 
Mutatie reële waarde 
We verantwoorden mutaties in de reële waarde van Sociaal vastgoed in exploitatie in de winst-
en-verliesrekening onder ‘Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille’. 
Mutaties in de reële waarde vermelden we binnen het eigen vermogen afzonderlijk als ‘niet-
gerealiseerde herwaardering’ bijgehouden en in de toelichting op het eigen vermogen. 
 
Bepaling bedrijfswaarde (ten behoeve van de toelichting) 
Onder de bedrijfswaarde verstaan we de contante waarde van de aan een actief of samenstel 
van activa toe te rekenen toekomstige kasstromen die we kunnen verkrijgen met de uitoefening 
van het bedrijf. De bedrijfswaarde bestaat uit de contante waarde van de geprognosticeerde 
kasstromen uit hoofde van toekomstige exploitatieopbrengsten en toekomstige exploitatielasten 
over de geschatte resterende looptijd van de investering.  
 
We baseren de kasstroomprognoses 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 2015 intern geformaliseerde meerjarenbegroting en bestrijken een periode 
van 5 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.  
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Voor latere jaren gaan we uit van de verwachte gemiddelde groeivoeten voor inflatie, huurstijging 
en rente alsmede genormeerde lastenniveaus. 
 
We definiëren de verwachte opbrengstwaarde van woningen geoormerkt voor verkoop als de 
contante waarde van het maximale bedrag dat we kunnen verkrijgen bij vrijwillige verkoop binnen 
een verwachte termijn, onder aftrek van verkoopkosten die niet door de koper worden gedragen. 
Om dit bedrag te bepalen, voeren onafhankelijke externe deskundigen taxaties uit of hanteren we 
vergelijkbare onroerende zaken als referentie. 
Omdat we verkopen hoofdzakelijk verrichten om onrendabele investeringen in nieuwbouw te 
financieren, betrekken we deze verkopen voor een periode van vijf jaar in de waardering. 
Daarmee doen we recht aan het voorwaardelijke karakter van de geoormerkte verkopen. 
 
De bepaling van de restwaarde van de grond opgenomen in de bedrijfswaarde vindt voor zover 
er nog geen herbestemming van de grond heeft plaatsgevonden plaats op basis van de huidige 
vergelijkbare kavel- of vierkante meterprijs voor een sociale huurwoning. Deze kavelprijs 
indexeren we naar het einde van de levensduur. Ook verlagen we de kavelprijs met verwachte 
sloopkosten en kosten van uitplaatsing. Indien we feitelijke dan wel in rechte afdwingbare 
verplichtingen zijn aangegaan die consequenties hebben voor de bestemming van de grond dan 
houden we rekening met deze gewijzigde bestemming in de waardering. 
 

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de eigen exploitatie 
Typering 
Dit betreffen complexen in aanbouw die zijn bestemd om te worden ingezet als vastgoed in 
exploitatie zijnde een vastgoedbelegging. 
 
Waarderingsgrondslag 
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie als vastgoedbelegging waarderen we bij 
eerste verwerking tegen uitgaafprijzen en toegerekende kosten van het werkapparaat uit hoofde 
van voorbereiding, toezicht en directievoering. Daarna waarderen we tegen de actuele waarde 
zijnde de reële waarde, zoals eerder toegelicht in paragraaf 2.5. Indien gerede twijfel bestaat of 
de reeds bestede kosten terugverdiend kunnen worden, wordt het vastgoed tegen de lagere reële 
waarde van het project in het bestaande ontwikkelingsstadium gewaardeerd en wordt het nadelig 
verschil in het resultaat verantwoord onder de post “Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 
vastgoedbeleggingen”. 
 
Mutatie reële waarde 
Mutaties in de reële waarde van Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie als 
vastgoedbelegging verantwoorden we in de winst-en-verliesrekening onder ‘Niet-gerealiseerde 
waardeveranderingen vastgoedportefeuille’. We houden mutaties in de reële waarde binnen het 
eigen vermogen afzonderlijk bij als ‘niet-gerealiseerde herwaardering’ en we vermelden deze in 
de toelichting op het eigen vermogen. 

2.6 Financiële vaste activa 
Overige effecten 

Deelnemingen waar we geen invloed van betekenis kunnen uitoefenen, waarderen we tegen 
verkrijgingsprijs. Indien sprake is van een bijzondere waardevermindering waarderen we tegen 
de realiseerbare waarde; we waarderen af ten laste van de winst-en-verliesrekening. 

 
Starters Rente Regeling 

Bij dit product betalen we een gedeelte van de koopsom van een nieuwbouw koopwoning, zodat 
de koper een lagere hypotheek kan nemen. Hierdoor nemen de woonlasten van de koper af en 
wordt het mogelijk om een woning te kopen. Na vijf jaar voeren we een inkomenstoets uit. Als de 
koper dan voldoende inkomen heeft om de volledige hypotheeklasten te voldoen, ontvangen we 
het voorgeschoten gedeelte van de koopsom retour. Ook bij verkoop van de woning ontvangen 
we dit bedrag terug. Als de waarde van de woning daalt, zullen we de bijdrage niet (geheel) terug 
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ontvangen. We waarderen de regeling initieel tegen reële waarde. Daarna waarderen we deze 
regeling tegen de geamortiseerde kostprijs in de jaarrekening. 
 

Latente belastingvorderingen 
Zie 2.12 

 
Overige financiële vaste activa  

De onder financiële vaste activa opgenomen overige vorderingen omvatten verstrekte leningen 
en overige vorderingen, alsmede gekochte leningen en obligaties die we tot het einde van de 
looptijd zullen aanhouden. Wee waarderen deze vorderingen initieel tegen reële waarde. Daarna 
waarderen we deze leningen en obligaties tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien er bij de 
verstrekking van leningen of de verwerving van obligaties sprake is van disagio of agio, brengen 
we dit gedurende de looptijd ten gunste respectievelijk ten laste van het resultaat als onderdeel 
van de effectieve rente. Ook transactiekosten verwerken we in de eerste waardering en brengen 
we als onderdeel van de effectieve rente ten laste van het resultaat. Bijzondere 
waardeverminderingen brengen we in mindering op de geamortiseerde kostprijs en 
verantwoorden we direct in de winst-en-verliesrekening.  

 
Bijzondere waardeverminderingen van financiële vaste activa 

Ook voor financiële vaste activa, waaronder financiële instrumenten beoordelen we op iedere 
balansdatum of er objectieve aanwijzingen zijn voor bijzondere waardeverminderingen van een 
financieel actief of een groep van financiële activa. Bij aanwezigheid van objectieve aanwijzingen 
voor bijzondere waardeverminderingen bepalen we de omvang van het verlies uit hoofde van de 
bijzondere waardeverminderingen, en verwerken we dit direct in de winst-en-verliesrekening. 
 
Bij financiële activa die we waarderen tegen geamortiseerde kostprijs bepalen we de omvang van 
de bijzondere waardevermindering 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 we die hebben bepaald bij de eerste verwerking van het 
instrument.  
 
Een eventueel bijzonder waardeverminderingsverlies nemen we terug indien de afname van de 
waardevermindering verband houdt met een objectieve gebeurtenis na afboeking. De terugname 
beperken we tot maximaal het bedrag dat nodig is om het actief te waarderen op de 
geamortiseerde kostprijs op het moment van de terugname, als geen sprake geweest zou zijn 
van een bijzondere waardevermindering. Het teruggenomen verlies verwerken we in de winst-en-
verliesrekening.  

2.7 Voorraden 
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop 

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop omvat nog niet opgeleverde en nog 
onverkochte woningen uit projectontwikkeling en waarderen we op vervaardigingsprijs of lagere 
opbrengstwaarde. De vervaardigingsprijs omvat alle kosten die samenhangen met de verkrijging 
of vervaardiging, alsmede gemaakte kosten om de voorraden op hun huidige plaats en in hun 
huidige staat te brengen. In de kosten van vervaardiging zijn begrepen directe loonkosten en 
toeslagen voor aan de productie gerelateerde indirecte vaste en variabele kosten, waaronder de 
kosten van het bedrijfsbureau, onderhoudsafdeling en interne logistiek alsmede toegerekende 
rente. 
 
De opbrengstwaarde is de geschatte verkoopprijs onder aftrek van direct toerekenbare 
verkoopkosten. Bij de bepaling van de opbrengstwaarde houden we rekening met de 
incourantheid van de voorraden. 
 

Voorraden 
De voorraden grond- en hulpstoffen waarderen we op verkrijgingsprijzen onder toepassing van 
de FIFO-methode (first in, first out) of lagere opbrengstwaarde.  
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2.8 Vorderingen 
We waarderen vorderingen bij eerste verwerking tegen de reële waarde van de tegenprestatie. 
Na de eerste verwerking waarderen we tegen de geamortiseerde kostprijs, veelal gelijk aan de 
nominale waarde. Een voorziening voor oninbaarheid gebaseerd op een statische beoordeling 
per balansdatum brengen we in mindering op de boekwaarde van de vordering. 

2.9 Liquide middelen 
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf 
maanden. Eventuele rekening-courantschulden bij banken nemen we op onder schulden aan 
kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen waarderen we tegen de 
nominale waarde. 

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

2.11 Voorzieningen 
Voorzieningen vormen we voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen en verliezen die 
op balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen 
noodzakelijk is en waarvan we de hoogte redelijkerwijs kunnen schatten. De voorzieningen 
waarderen we tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de 
verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. We waarderen de voorzieningen tegen de 
nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af 
te wikkelen, tenzij anders vermeld. 
 
Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt en wanneer het 
waarschijnlijk is dat we deze vergoeding zullen ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, 
dan nemen we deze vergoeding als een actief op in de balans. 
 

Voorziening pensioenen 
De gehanteerde pensioenregeling van de Woningstichting en haar groepsmaatschappij is 
ondergebracht bij een bedrijfstakpensioenfonds. De hieruit voortvloeiende pensioenverplichtingen 
worden gewaardeerd volgens de “verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering‟. In deze 
benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de winst-en-
verliesrekening verantwoord. Te betalen premie dan wel de vooruitbetaalde premie per jaareinde 
wordt als overlopend passief respectievelijk overlopend actief verantwoord. 
Een pensioenvordering uit hoofde van aanwezige overschotten bij de pensioenuitvoerder wordt 
opgenomen als de groep beschikkingsmacht heeft over het overschot, het waarschijnlijk is dat 
het tot toekomstige economische voordelen voor de groep leidt en het betrouwbaar kan worden 
vastgesteld. Een pensioenoverschot wordt op dezelfde wijze gewaardeerd als een voorziening. 
 

Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen  
Verwachte verliezen als gevolg van onrendabele investeringen nieuwbouw brengen we als 
bijzondere waardeverandering in mindering op de boekwaarde van het complex waartoe de 
investeringen gaan behoren. Indien en voor zover de verwachte verliezen de boekwaarde van het 
betreffende complex overtreffen, vormen we voor dit meerdere een voorziening. Onder verwachte 
verliezen verstaan we in dit verband de getaxeerde marktwaarde in verhuurde staat minus de 
investeringsuitgaven. 
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Overige voorzieningen (verzilverd wonen) 

Hieronder is begrepen de contractuele verplichting uit hoofde van de aangekochte woningen in 
het kader van de regeling “verzilverd wonen”. De verplichting bestaat uit het levenslange 
huurrecht van de bewoner alsmede de hier aan gekoppelde onderhoudsverplichting. We hebben 
de verplichting  opgenomen tegen contante waarde zijnde het verschil tussen de aankoopprijs bij 
vrije verkoop en de betaalde aankoopprijs. De vrijval vindt overeenkomstig de voorgecalculeerde 
exploitatie plaats. De disconteringsvoet hebben we gebaseerd op de marktrente bij aankoop. 

2.12 Latente belastingvorderingen en –verplichtingen 
Latente belastingvorderingen en –verplichtingen nemen we op voor tijdelijke verschillen tussen 
de waarde van de activa en passiva volgens fiscale voorschriften enerzijds en de boekwaarden 
die we in deze jaarrekening volgen anderzijds. We berekenen de latente belastingvorderingen en 
–verplichtingen tegen de belastingtarieven die op het einde van het verslagjaar gelden, of tegen 
de tarieven die in de komende jaren gelden, voor zover deze al bij wet zijn vastgesteld. 
Latente belastingvorderingen uit hoofde van verrekenbare verschillen en beschikbare 
voorwaartse verliescompensatie nemen we op voor zover het waarschijnlijk is dat er toekomstige 
fiscale winst beschikbaar zal zijn waarmee we verliezen kunnen compenseren en 
verrekeningsmogelijkheden kunnen benutten. 
 
We verantwoorden latente belastingen voor tijdelijke verschillen inzake groepsmaatschappijen, 
deelnemingen en joint ventures, tenzij wij in staat zijn het tijdstip van afloop van het tijdelijk 
verschil te bepalen en het niet waarschijnlijk is dat het tijdelijke verschil in de voorzienbare 
toekomst zal aflopen. 
 
Latente belastingvorderingen zijn opgenomen onder de financiële vaste activa, latente 
belastingverplichtingen zijn opgenomen onder de voorzieningen. De latenties waarderen we op 
nominale waarde.  

2.13 Langlopende schulden 
Langlopende schulden waarderen we bij de eerste verwerking tegen reële waarde. We 
verantwoorden een eventueel verschil tussen het ontvangen bedrag en de reële waarde van de 
lening op basis van de bij die transactie horende economische werkelijkheid. Transactiekosten 
die we direct kunnen toerekenen aan de verwerving van de schulden nemen we op in de 
waardering bij eerste verwerking. Daarna waarderen we schulden 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 bepalen we 
tezamen met de verschuldigde rentevergoeding zodanig dat we de effectieve rente gedurende de 
looptijd van de schulden in de winst-en-verliesrekening verwerken. 
 
De aflossingsverplichting voor het komend jaar van de langlopende schulden hebben we 
opgenomen onder de kortlopende schulden. 

2.14 Leasing 
Leasecontracten waarbij een groot deel van de voor- en nadelen verbonden aan de eigendom 
niet bij ons ligt, verantwoorden we als operationele leasing. Verplichtingen uit hoofde van 
operationele leasing verwerken we, rekening houdend met ontvangen vergoedingen van de 
lessor, op lineaire basis in de winst-en-verliesrekening over de looptijd van het contract. 

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

2.16 Reële waarde van financiële instrumenten 
De reële waarde van de financiële instrumenten die op actieve markten worden verhandeld per 
de verslagdatum, wordt bepaald op basis van genoteerde beurskoersen, zonder aftrek van 
transactiekosten.  
Voor financiële instrumenten die niet op een actieve markt worden verhandeld, wordt de reële 
waarde bepaald met passende waarderingsmethoden. Dergelijke methoden zijn onder meer: 

 het gebruikmaken van recente markttransacties tussen onafhankelijke partijen; 

 het gebruikmaken van de actuele reële waarde van een ander instrument dat nagenoeg 
hetzelfde is; 

 analyse op basis van contant gemaakte kasstromen of andere waarderingsmodellen.  
Een overzicht van de reële waarden van de financiële instrumenten wordt verschaft in de 
toelichting op de financiële instrumenten.  

2.17 Afgeleide financiële instrumenten (derivaten) 
Wij maken gebruik van rentederivaten. Deze nemen we op tegen geamortiseerde kostprijs. De 
wijze van verwerking van waardeveranderingen van het afgeleide financiële instrument is 
afhankelijk van of er met het afgeleide financiële instrument hedge accounting wordt toegepast. 
Indien we geen kostprijs hedge accounting toepassen, treffen we een voorziening voor een 
eventuele reële waarde van het derivaat die lager is dan de kostprijs. 
 
We passen waar mogelijk kostprijs hedge-accounting toe. Op het moment van aangaan van een 
hedge relatie, leggen we dit vast. Door middel van een test stellen we periodiek de effectiviteit 
van de hedge relatie vast. Dit gebeurt door het vergelijken van de kritische kenmerken van het 
hedge instrument met die van de afgedekte positie, of door het vergelijken van de verandering in 
reële waarde van het hedge-instrument en de afgedekte positie indien de kritische kenmerken 
van het hedge instrument en die van de afgedekte positie niet aan elkaar gelijk zijn.  
 
Bij het toepassen van kostprijs hedge-accounting is de eerste waardering en de grondslag van 
verwerking in de balans en de resultaatbepaling van het hedge-instrument afhankelijk van de 
afgedekte post. Dit betekent dat wij derivaten tegen kostprijs waarderen omdat de afgedekte 
leningen ook tegen kostprijs in de balans worden verwerkt.  
We verwerken het ineffectieve deel van de hedgerelatie direct in de winst-en-verliesrekening 
indien het hedge instrument een negatieve reële waarde heeft. 

2.18 Niet langer in de balans opnemen van financiële activa en passiva 
Een financieel instrument wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie ertoe 
leidt dat alle of nagenoeg alle rechten op economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico’s 
met betrekking tot de positie aan een derde zijn overgedragen. 
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 Grondslagen voor bepaling van het resultaat 3

3.1 Algemeen 
We bepalen het resultaat als verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en 
de kosten en andere lasten over het jaar. De resultaten op transacties verantwoorden in het jaar 
waarin we ze hebben gerealiseerd; verliezen reeds zodra zij voorzienbaar zijn. 
 
We bepalen het resultaat ook met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde 
waardeveranderingen van op actuele waarde gewaardeerde vaste activa en afgeleide financiële 
instrumenten. 
 
 Opbrengstverantwoording 
Opbrengsten uit de levering van goederen verwerken we 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. 
 
 Bijzondere posten 
Bijzondere posten zijn baten of lasten die behoren tot de gewone bedrijfsuitoefening, maar  die 
we op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter afzonderlijk toelichten om een goed 
inzicht te geven in het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening van de corporatie en met name de 
ontwikkeling daarin. Bijzondere posten lichten we met het oog op de analyse en de 
vergelijkbaarheid van de resultaten zoveel als mogelijk naar aard en omvang afzonderlijk en 
ongesaldeerd toe.  

3.2 Bedrijfsopbrengsten 
 

Huren  
De jaarlijkse huurverhoging is van overheidswege gebonden aan een maximum. Voor het 
verslagjaar 2015 bedroeg dit maximumpercentage 2,5%, eventueel te verhogen met extra 
inkomensafhankelijke verhogingen. De opbrengsten uit hoofde van huur voortvloeiend uit 
contracten waar “Huurvast” geldt worden aangemerkt als zijnde gerealiseerd in het jaar van 
opeisbaarheid daar bij tussentijdse beëindiging van het huurcontract geen 
terugbetalingsverplichting geldt. 
 

Opbrengsten servicecontracten 
Dit betreffen ontvangen bedragen van huurders en bewoners ter dekking van te maken en 
gemaakte servicekosten. Jaarlijks verrekenen we deze op basis van de daadwerkelijke 
bestedingen. We verantwoorden de kosten onder de overige bedrijfslasten. 
 

Wijzigingen in voorraad vastgoed bestemd voor de verkoop en onderhanden projecten 
Onder deze post nemen we de wijzigingen op in de posten Vastgoed bestemd voor de verkoop 
(opgenomen onder de Voorraden) en Onderhanden projecten. Bij realisatie van een verkoop 
nemen we de boekwaarde direct voorafgaand aan de verkoop terug op deze regel.  
Voor onderhanden projecten, waarvan we het resultaat op betrouwbare wijze kunnen bepalen, 
verwerken we de projectopbrengsten en de projectkosten 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).  
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We bepalen de voortgang van de verrichte prestaties op basis van de tot de balansdatum 
gemaakte projectkosten in verhouding tot de geschatte totale projectkosten. Als we het resultaat 
(nog) niet op betrouwbare wijze kunnen inschatten, verwerken we de opbrengsten als netto-
omzet in de winst-en-verliesrekening tot het bedrag van de gemaakte projectkosten, dat we 
waarschijnlijk kunnen verhalen; de projectkosten verwerken we dan in de winst-en-
verliesrekening in de periode waarin ze zijn gemaakt. Zodra we het resultaat wel op betrouwbare 
wijze kunnen bepalen, verantwoorden we de opbrengst volgens de PoC-methode naar rato van 
de verrichte prestaties per balansdatum. 
 
We bepalen het resultaat 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 we deze realiseren en we ze betrouwbaar kunnen bepalen. Projectkosten zijn de direct op 
het project betrekking hebbende kosten, die kosten die we in het algemeen aan projectactiviteiten 
toerekenen en die we kunnen toewijzen aan het project en andere kosten die we contractueel 
aan de opdrachtgever kunnen toerekenen.  
 
Indien het waarschijnlijk is dat de totale projectkosten de totale projectopbrengsten overschrijden, 
dan verwerken we de verwachte verliezen onmiddellijk in de winst-en-verliesrekening. We 
verwerken dit verlies in de kostprijs van de omzet. De voorziening voor het verlies maakt 
onderdeel uit van de post onderhanden projecten. 
 

Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille  
Onder deze rubriek nemen we de volgende verkoopresultaten op: 

 Boekresultaat van gerealiseerde verkopen van vastgoed in exploitatie; 

 Boekresultaat van als gerealiseerde verkoop gekwalificeerde verkopen onder voorwaarden; 

 Netto verkoopopbrengst bij levering van Vastgoed bestemd voor de verkoop; 

 Netto verkoop opbrengst bij levering van Onderhanden projecten. 
 
De boekwinst van gerealiseerde verkopen van vastgoed in exploitatie betreft het saldo van de 
behaalde verkoopopbrengst minus de boekwaarde. Resultaten verantwoorden we op het moment 
van levering (passeren transportakte). Eventuele verliezen op nieuwbouw koopprojecten 
verantwoorden we zodra deze voorzienbaar zijn. 
 

Geactiveerde productie ten behoeve van het eigen bedrijf  
De toe te rekenen interne directe kosten en rente in het kader van voorfinanciering ten behoeve 
van onroerende zaken in ontwikkeling worden hieronder verantwoord. 
 

Overige bedrijfsopbrengsten 
Deze post bestaat onder meer uit contractkosten, bijdragen in de administratiekosten ten 
behoeve van de stook- en servicekosten, overige diensten die bij derden in rekening worden 
gebracht alsmede toerekening van interne kosten van voorbereiding en toezicht aan 
investeringen.  

3.3 Bedrijfslasten 
Afschrijvingen op materiële vaste activa  

We baseren de afschrijvingen op materiële vaste activa op de verkrijging- of vervaardigingprijs. 
We schrijven af volgens de lineaire methode op basis van de verwachte gebruiksduur. Met een 
mogelijke restwaarde houden we geen rekening. Over terreinen en op reële waarde 
gewaardeerde vastgoedbeleggingen schrijven we niet af.  
 
Indien we de schatting van de toekomstige gebruiksduur wijzigen, dan passen we de toekomstige 
afschrijvingen aan. Boekwinsten en –verliezen bij verkoop van onroerende en roerende zaken ten 
dienste van de exploitatie zijn begrepen onder de afschrijvingen. 
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Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille (Bedrijfslasten)  
De onder deze post verantwoorde bedragen hebben betrekking op afboekingen uit hoofde van 
bijzondere waardevermindering op investeringen in (im)materiële vaste activa of een terugneming 
daarvan. (Mutaties in) bijzondere waardeverminderingen ontstaan door een jaarlijkse toets van 
de actuele waarde ten opzichte van de waarde gebaseerd op historische kosten. 
 

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. We verantwoorden 
ook de kosten van ingeleend personeel op deze post voor zover het betreft vervanging wegens 
vertrek of ziekte van personeel. 

 
Pensioenlasten 

Wij hebben alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering (zie paragraaf 
32). De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord.  
  

Lasten onderhoud 
Onder deze post verantwoorden we alle direct aan het verslagjaar toe te rekenen kosten van 
onderhoud. Van toerekenbaarheid is sprake als de daadwerkelijke werkzaamheden in het 
verslagjaar zijn uitgevoerd. Reeds aangegane verplichtingen waarvan de werkzaamheden nog 
niet zijn uitgevoerd op balansdatum verwerken we onder de niet uit de balans blijkende 
verplichtingen. 
 
Het reparatie- en mutatieonderhoud verdelen we in kosten van derden en eigen dienst, alsmede 
de kosten van het materiaalverbruik. In de winst- en verliesrekening hebben we de kosten van de 
eigen dienst opgenomen bij de kostensoort salarissen en sociale lasten. De lasten van 
onderhoud onderscheiden zich van activeerbare kosten door het feit dat er geen sprake is van 
een waardeverhoging van het actief. 

 
Leefbaarheid 

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

Overige bedrijfslasten  
We rekenen de overige bedrijfslasten toe aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. 

 
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 

Hieronder worden de positieve en negatieve veranderingen in de reële waarde verantwoord 
inzake respectievelijk het sociaal vastgoed gekwalificeerd als vastgoedbelegging in ontwikkeling 
en in exploitatie, het commercieel vastgoed in ontwikkeling en in exploitatie, de woningen 
verkocht onder voorwaarden en de daarmee samenhangende terugkoopverplichtingen. 
De jaarlijkse waardeveranderingen van de vastgoedbeleggingen worden voor het 
ongerealiseerde deel bij het eigen vermogen toegelicht. 

3.4 Rentebaten en rentelasten 
Rentebaten en rentelasten verwerken we tijdsevenredig, waarbij we rekening houden met de 
effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten 
houden we rekening met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen die we als 
onderdeel van de effectieve rente meenemen. 
  



 
 

 
 
 
 
Jaarrekening 2015   

 
74 

3.5 Belastingen 
Vanaf 1 januari 2008 zijn wij 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 winst-en-
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.  
We houden ook rekening met wijzigingen die optreden in de latente belastingvorderingen en 
latente belastingschulden uit hoofde van wijzigingen in het te hanteren belastingtarief. Zie ook 
2.12. 
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 Grondslagen voor geconsolideerd kasstroomoverzicht 4
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.  
 
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen en de vlottende 
effecten. De effecten kunnen worden beschouwd als zeer liquide beleggingen. De op korte 
termijn zeer liquide beleggingen zijn beleggingen die zonder beperkingen en zonder materieel 
risico van waardeverminderingen als gevolg van de transactie kunnen worden omgezet in 
geldmiddelen.  
 
Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers voor 
consolidatiedoeleinden. Koersverschillen inzake geldmiddelen worden afzonderlijk in het 
kasstroomoverzicht getoond.  
 
Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn 
opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde dividenden zijn 
opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten.  
 
De verkrijgingsprijs van de verworven groepsmaatschappij en de verkoopprijs van de verkochte 
groepsmaatschappij zijn opgenomen onder de kasstroom uit investeringsactiviteiten, voor zover 
betaling in geld heeft plaatsgevonden. De in deze groepsmaatschappijen aanwezige 
geldmiddelen zijn op de aankoopprijs respectievelijk de verkoopprijs in aftrek gebracht.  
 
Transacties waarbij geen ruil van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, zijn niet 
in het kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van de leasetermijnen uit hoofde van het 
financiële leasecontract zijn voor het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als een 
uitgave uit financieringsactiviteiten aangemerkt en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de 
interest als een uitgave uit operationele activiteiten. De ontvangst uit hoofde van een sale and 
financial leaseback-transactie wordt gepresenteerd als een ontvangst uit hoofde van 
financieringsactiviteiten. 
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 Financiële instrumenten en risicobeheersing 5
Doelstellingen en beleid inzake beheer financiële risico’s  
In het treasurystatuut wordt het gebruik van niet complexe derivaten onder voorwaarden 
toegestaan. Binnen ons treasurybeleid dient het gebruik van afgeleide financiële instrumenten 
(‘derivaten’) ter beperking van inherente financiële risico’s. Op grond van het vigerende interne 
treasurystatuut is het gebruik van derivaten slechts toegestaan voor zover er een materieel 
verband met de financieringspositie of het belegde vermogen kan worden gelegd. Derivaten 
mogen niet worden gebruikt voor het innemen van een speculatieve positie. 
 
Voor derivaten aangegaan na 1 augustus 2013 geldt dat we ons volgens het treasurystatuut 
onverkort (zullen) houden aan de Beleidsregels gebruik financiële derivaten door toegelaten 
instellingen volkshuisvesting. 
 
Prijsrisico 
Wij lopen eventueel risico’s ten aanzien van de waardering van effecten, opgenomen onder 
financiële vaste activa en effecten. 
 
Valutarisico 
Wij zijn alleen werkzaam in Nederland en lopen geen valutarisico. 
 
Renterisico 
Wij lopen renterisico met betrekking tot de reële waarde van de rentedragende vorderingen en 
effecten met name onder financiële vaste activa, leningen u/g en overige effecten als gevolg van 
wijzingen in de marktrente. We maken beperkt gebruik van derivaten om dit risico af te dekken. 
 
Voor vorderingen en schulden met variabele renteafspraken lopen we risico ten aanzien van 
toekomstige kasstromen als gevolg van wijzigingen in de rentestanden. Met betrekking tot 
bepaalde variabel rentende schulden (schulden aan kredietinstellingen), hebben we renteswaps 
gecontracteerd, zodat we per saldo een vaste rente betalen. Per financieringsbesluit maken we 
een bewuste keuze over het aantrekken van een lening tegen vaste rente of van een lening tegen 
variabele rente onder gelijktijdige afsluiting van een rente-instrument waarmee de variabele rente 
effectief in een vaste rente wordt omgezet. De criteria op basis waarvan wordt gekozen zijn 
vastgelegd in het treasurystatuut en omvatten: (a) de financieringsbehoefte, (b) de mate waarin 
de aan te trekken leningen passen in een zo gelijk mogelijk in de tijd verspreiden van betaaldata, 
vervalkalender en renteherzieningsmomenten, en (c) de per saldo hiermee gemoeide kosten. 
Hierbij wordt uitsluitend gekozen voor rentederivaten indien hierbij minimaal dezelfde onder (b) 
criteria worden gerealiseerd maar tegen per saldo lagere kosten dan bij het aantrekken van 
leningen met een vaste rente. Bovendien dienen financiële instrumenten tot een volledige 
effectieve hedge te leiden, dat wil zeggen dat betaaldata en hoofdsom van variabel rentende 
leningen gelijk zijn aan betaaldata van de onderliggende waarde (notional value) van de 
derivaten, en de ingangs- en einddatum van het derivaat gelijk zijn aan de ingangs- en einddatum 
van de variabel rentende lening, of volledig daarbinnen vallen. 
 
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: 
 Renteklasse (bedragen * € 1.000)  
Restant 
looptijd Tot 3% 3% - 4% 4% - 5% 5% - 6% 6% - 7% > 7% Totaal 
1 – 5 jaar 0 0 0 0 0 0 0 
6 – 10 jaar 10.000 33.705 3.417 0 0 0 47.122 
11 – 15 jaar 7.500 14.612 6.648 0 0 0 28.760 
16 – 20 jaar 0 7.500 0 0 0 0 7.500 
> 20 jaar 0 7.500 40.000 0 0 0 47.500 

Totaal 17.500 63.317 50.065 0 0 0 130.882 
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De effectieve rentevoet van de leningen kredietinstellingen bedraagt gemiddeld 3,68%. 
 
Kasstroomrisico’s leningen overheid en kredietinstellingen 
Onderstaande vervalkalender van de leningenportefeuille geeft inzicht in de jaarlijkse bedragen 
betreffende de contractueel bepaalde kasstromen uit hoofde van de jaaraflossingen, de 
eindaflossingen en de renteconversies: 
 Jaaraflossingen Eindaflossingen Renteconversies 
(x € 1.000) 
    
2015 3.718 4.155 5.000 
2016 3.880 0 10.000 
2017 4.021 0 7.500 
2018 4.168 0 7.500 
2019 4.320 0 7.500 
2020 4.481 0 7.500 
 

De looptijd van de leningenportefeuille kredietinstellingen bedraagt gemiddeld 13 jaar  
 
Kredietrisico 
Wij hebben geen significante concentraties van kredietrisico met betrekking tot derivaten, 
vorderingen en effecten. Wij maken gebruik van meerdere banken als tegenpartij teneinde 
kredietrisico te spreiden.  
 
Liquiditeitsrisico 
Relevante indicatoren voor het liquiditeitsrisico wat we lopen per balansdatum zijn als volgt: 
 31 december 2015 

 x € 1.000 
  
Bankschuld 0 
Kredietlimiet 2.500 
Lopende investeringsverplichtingen 13.735 
Reeds vastgelegde nog op te storten leningen o/g 0 
Nog niet benut borgingsplafond WSW 2015 13.503 

 
We gaan investeringsverplichtingen uitsluitend aan, indien we zeker hebben gesteld dat hiervoor 
financiering beschikbaar is of is toegezegd. 
Ter spreiding van het liquiditeitsrisico maken we gebruik van meerdere banken om over 
meerdere kredietfaciliteiten te kunnen beschikken. Voor zover noodzakelijk, worden nadere 
zekerheden verstrekt aan de bank voor beschikbare kredietfaciliteiten. De vervalkalender van de 
bestaande leningportefeuille wordt constant gemonitord.  
We lopen geen liquiditeitsrisico uit hoofde van onze derivatenportefeuille. We hebben namelijk 
met geen van onze derivatentegenpartijen afspraken gemaakt over het uitwisselen van 
onderpand. 
 
Beschikbaarheidsrisico 
De maatregelen rondom de Verhuurdersheffing vanuit de landelijke overheid en de omvangrijke 
saneringssteun door het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting leiden tot een significante 
aantasting van de operationele kasstroom van woningcorporaties. 
De Woningstichting heeft haar financiële meerjarenplan zodanig aangepast op deze maatregelen 
dat de beschikbaarheid van faciliteiten voor financiering en herfinanciering gecontinueerd wordt. 
De Woningstichting voldoet in de meerjarenplanning aan de financiële kengetallen zoals deze 
door toezichthouders en ander financiële stakeholders worden gehanteerd. Vooruitlopend op het 
tot stand komen van de nieuwe woningwet hanteert de Woningstichting het eigen middelen beleid 
van het Waarborgfonds voor de Sociale Woningbouw. De Woningstichting heeft daardoor de 
mogelijkheid om niet-DAEB investeringen en aflossingen van niet-DAEB leningen te financieren 
uit de positieve operationele kasstroom en de kasstromen verkopen uit bestaand bezit. 
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Over 2014 en 2015 is om deze reden geen extra niet-DAEB financiering aangetrokken. De 
verwachting is dat de Woningstichting ook in 2016 en 2017 de niet-DAEB investeringen voor een 
groot deel op basis van eigen middelenbeleid WSW, alsnog geborgd kunnen financieren. Voor de 
beschikbaarheid van financiering zijn we sterk afhankelijk van het blijvend functioneren van het 
borgingsstelsel via het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. 
 
Reële waarde van financiële instrumenten 
De reële waarde is het bedrag waarvoor een actief kan worden verhandeld of een passief kan 
worden afgewikkeld tussen ter zake goed geïnformeerde partijen, die tot een transactie bereid en 
onafhankelijk van elkaar zijn. Indien niet direct een betrouwbare reële waarde is aan te wijzen, 
wordt de reële waarde benaderd door deze af te leiden uit de reële waarde van bestanddelen of 
van een soortgelijk financieel instrument, of met behulp van waarderingsmodellen en 
waarderingstechnieken. Hierbij wordt gebruikgemaakt van recente gelijksoortige ‘at arm’s length’-
transacties, en van netto contante waardemethodes waarbij rekening wordt gehouden met 
specifieke omstandigheden. 
 
De reële waarde van de in de balans en niet in de balans opgenomen financiële instrumenten 
van de groep luidt als volgt: 
 
 Boekwaarde Reële waarde 
(* € 1.000) 31-12-2015 31-12-2014 31-12-2015 31-12-2014 
     
In de balans opgenomen:      
Financiële activa     
Effecten 1 1 1 1 
Vlottende vorderingen 903 2.378 903 2.378 
Liquide middelen 654 7.128 654 7.128 
Totaal 1.558 9.507 1.558 9.507 
     
Financiële passiva     
Langlopende schulden 127.002 120.882 174.837 180.372 
Kortlopende schulden 13.777 16.618 13.777 16.618 
Totaal 140.779 137.500 188.614 196.990 
     
Niet in de balans opgenomen:     
Derivaten 10.000 10.000 7.865 7.598 
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 Belangrijke inschattingen ten aanzien van waardering en resultaatbepaling 6
De jaarrekening wordt overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW opgesteld. Het management dient 
daartoe bepaalde 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. De volgende waarderingsgrondslagen zijn naar de 
mening van het management het meest kritisch voor het weergeven van de financiële positie en 
vereisen een subjectieve of complexe beoordeling van het management: 

 Vastgoedbeleggingen, aspecten met bijzondere invloed op de waarde 

 Timing en verwerking van onrendabele investeringen nieuwbouw en herstructurering 

 Bedrijfswaarde zoals is opgenomen in de toelichting op vastgoedbeleggingen 

 Verwerking fiscaliteit 

6.1 Vastgoedbeleggingen, reële waarde 
We waarderen het vastgoed in exploitatie tegen marktwaarde in verhuurde staat met 
inachtneming van de relevante feiten en omstandigheden van de markt waarop toegelaten 
instellingen actief zijn en de bepalingen zoals opgenomen in het Bbsh. De belangrijkste 
uitgangspunten welke bij de bepaling van de reële waarde van de op actuele waarde 
gewaardeerde vastgoedbeleggingen zijn gehanteerd, hebben we uiteengezet in paragraaf 2.5. 
 
In de waardering is een groot aantal schattingselementen opgenomen. De markwaarderingen zijn 
gevoelig voor wijzigingen in gehanteerde parameters, waaronder de disconteringsvoet, exit yield, 
mutatiegraad, inflatiecijfers, etc. Kleine wijzigingen kunnen grote impact op de waardering 
hebben. Derhalve is voor alle gehanteerde aannames en uitgangspunten (incl. disconteringsvoet) 
door een extern taxateur een aannemelijkheidsverklaring met betrekking tot de marktconformiteit 
afgegeven. 
 
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. Dit betreft voornamelijk specifiek maatschappelijk (zorg)vastgoed.  
Als gevolg van wijzigingen in de zorgwetgeving worden contacten niet standaard meer verlengd. 
Aantal contracten kent slechts een beperkte contactduur en dit leidt tot onzekerheid. Voor 
woningen welke zijn verhuurd aan huurders met recht op huurbescherming is op basis van 
historische informatie de gemiddelde mutatiegraad op 10% bepaald. 
 
Verhuurderheffing 
De sector is  geconfronteerd met een verhuurderheffing. Voor 2015 bedroeg deze voor ons  
€ 3,5 miljoen. Tot en met 2020 zal deze heffing jaarlijks oplopen tot ruim € 4,3 miljoen per jaar.  
In de bedrijfswaarde in de toelichting is de heffing geheel ingerekend. 
 
Verkoopportefeuille 
Als onderdeel van de bedrijfswaardeberekening is rekening gehouden met de verkoop van in 
totaal 75 woningen (2014: 75 woningen). Dit aantal baseren we op het neerwaarts bijgestelde 
verkoopplan 2014-2018. De doorstroming op de woningmarkt stagneert en de opbrengsten van 
woningverkopen staan onder druk. Derhalve zien we het aantal verkooptransacties teruglopen en 
het verkoopresultaat per transactie wordt lager. De woningverkopen vormen een onzeker 
element in de berekeningen. Indien in het geheel geen verkopen zouden worden ingerekend, zou 
het resultaat over 2015  
€ 357.000 lager uitvallen. Voor onze gezonde financiële positie zijn wij niet afhankelijk van 
verkoopresultaten. De verkopen vormen nog een beperkt onderdeel in de bedrijfswaarde. Nog 
lagere verkoopresultaten hebben derhalve een beperkte invloed op de totale bedrijfswaarde. 
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Huurverhogingen 
In de op actuele waarde gewaardeerde vastgoedbeleggingen is beperkt rekening gehouden met 
een extra huurverhoging boven inflatie. Omdat het beleid van de overheid na 2015 nog onzeker 
is wordt voor de jaren na 2015 alleen een inflatievolgend huurbeleid ingerekend. Hierdoor is de 
gevoeligheid voor overheidsbeleid beperkt. 

6.2 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 definitief ontwerp fase 
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. 
 
Bij projecten waar nog geen sprake is van feitelijke verplichtingen, maar niet zondermeer met het 
project gestopt kan worden, dan wel alleen verliesgevend met het project gestopt kan worden, 
worden de reeds verantwoorde investeringsuitgaven (gedeeltelijk) afgewaardeerd. 

6.3 Verwerking fiscaliteit 
Met betrekking tot de vennootschapsbelasting heeft de Woningstichting een fiscale strategie 
gekozen en fiscale planning opgesteld die de fiscus deels nog niet heeft bekrachtigd. Hierdoor is 
het mogelijk dat de fiscus gekozen standpunten niet overneemt.  Hierdoor kunnen de 
gepresenteerde acute belastinglast over 2014 en 2015 en belastinglatenties zoals opgenomen in 
deze jaarrekening afwijken. 
 
Ten aanzien van de acute belastinglast en belastinglatenties in de jaarrekening hebben we een 
aantal standpunten ingenomen die de fiscus bij afwerking van de aangifte over de verslagjaren 
2009 tot en met 2012 heeft getoetst. Hierdoor is de onzekerheid omtrent onze aangiften 
afgenomen. De belangrijkste standpunten betreffen:  

 Het onderscheid tussen onderhoudskosten en investeringen;  

 De verwerking van projectontwikkelingsresultaten; 

 Het vormen van een herbestedingsreserve. 
De Belastingdienst kan nog wel terugkomen op eerdere aangiftes. Dientengevolge kan de fiscale 
last over 2015 en voorgaande jaren nog wijzigingen ondergaan en kunnen belastinglatenties een 
andere waarde kennen. 
 
In december 2013 hebben we met de Belastingdienst het convenant “Horizontaal Toezicht” 
ondertekend. Hierin verklaren beide partijen transparant met elkaar om te gaan met betrekking tot 
fiscale zaken. Ingenomen standpunten stemmen we vooraf met de Belastingdienst af. Vanuit het 
Horizontaal Toezicht is voortgevloeid dat we in 2016 een controle zullen uitvoeren op de 
onderhoudskosten versus investeringen. Het rapport verstrekken we aan de Belastingdienst. 
Conclusies uit dit rapport kunnen mogelijk impact hebben op de ingediende aangiftes. 
 
De onzekerheid in de fiscale positie is beperkt doordat we standpunten vooraf met de 
Belastingdienst afstemmen en doordat de Belastingdienst onze aangiftes 2008-2013 zonder 
wijzigingen heeft vastgesteld. 
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6.4 Financiële continuïteit 
Onze financiële continuïteit is sterk afhankelijk van de mate waarin wij voldoende kasstromen 
kunnen genereren. De operationele kasstroom wordt afgeroomd door de saneringssteun en 
verhuurdersheffing. Het omzetten van vastgoedwaarde in kasstromen wordt bemoeilijkt door de 
vastgoedcrisis en wet- en regelgeving inzake verkoopvoorwaarden. De ambities op het gebied 
van projectontwikkeling worden ingeperkt door de beperkte mogelijkheden om financiering aan te 
trekken en het eigen middelen beleid.   
 
Om de financiële continuïteit te waarborgen hebben we financiële normen gedefinieerd, waaraan 
we dienen te voldoen. Onze financiële positie is sterk. Op basis van ons voorgenomen beleid in 
de begroting 2016-2020 blijven wij de gehele begrotingsperiode ruim voldoen aan onze interne 
normen, alsmede de normen van externe toezichthouders. 
 

 
 
Derhalve zijn de waarderingsgrondslagen gebaseerd op het continuïteitsbeginsel. 
  

Financiële kengetallen Eigen norm Externe norm 2016 2017 2018 2019 2020

ICR >=1,7 >=1,4 2,6 2,1 2,0 2,5 2,5

Loan to value (in verhuurde staat) <60% 25% 26% 25% 23% 22%

Loan to value (leegwaarden) <40% 17% 18% 17% 16% 16%

Solvabiliteit >60% 73% 73% 74% 75% 77%

Lening / WOZ ratio <50% <50% 17% 18% 17% 16% 16%

Aflossingsfictie >2% >2% 5,3% 3,6% 3,3% 5,2% 5,2%

DSCR >1% >1% 1,9 2,0 2,0 2,0 2,0

Schuld per VHE < €40.000 < €40.000 25.075€   27.325€    27.617€  27.127€   26.397€    
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Toelichting op de geconsolideerde balans  

 Materiele vaste activa 7
De mutaties in de materiële vaste activa zijn in het navolgende schema samengevat: 
 

 Onroerende en roerende zaken ten 
dienste van de exploitatie 

 x € 1.000) 

Stand per 31 december 2014  
Verkrijgingsprijzen 8.780 
Cumulatieve waardeverminderingen  
 en afschrijvingen (4.956) 
  

Boekwaarden  3.824 

  
Mutaties 2015  
Investeringen 645 
Desinvesteringen 0 
Afschrijvingen desinvesteringen 0 
Afschrijvingen (609) 
  

Totaal mutaties 36 

  
Stand per 31 december 2015  
Verkrijgingsprijzen 9.425 
Cumulatieve waardeverminderingen  
 en afschrijvingen (5.565) 
  

Boekwaarden 3.860 

  

 
De investeringen 2015 bestaan voor 99% uit de aanschaf en implementatie van nieuwe ICT-
pakketten en de hiermee samenhangende organisatieontwikkeling.  
 
De afschrijvingstermijnen en gevolgde systematiek luiden als volgt: 

 Investeringen eigen kantoor  lineair  20 jaar 

 Vervoersmiddelen  lineair  5 jaar 

 Inventaris  lineair  10 jaar 

 ICT  lineair  3 jaar 
 
De marktwaarde (IPD/aeDex) van ons bedrijfspand wordt geschat op € 1,3 miljoen.  
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 Vastgoedbeleggingen 8
 Commercieel 

vastgoed in 
exploitatie, 

gekwalificeerd 
als belegging 

Sociaal 
vastgoed in 
exploitatie, 

gekwalificeerd 
als belegging 

Vastgoed-
beleggingen in 

ontwikkeling 
bestemd voor 

eigen 
exploitatie 

Totaal 

 (x € 1.000)    

Stand per 31 december 2014     
Boekwaarden 14.852 161.888 3.822 180.562 
Correctie afschrijvingen 4.570 5.380 0 9.950 

Verkrijgingsprijzen 19.422 167.268 3.822 190.512 

     
Niet gerealiseerde 
waardeveranderingen 26.332 335.055 (3.645) 357.742 

Marktwaarden 45.754 502.323 177 548.254 

     
Mutaties 2015     
Investeringen 0 12.234 6.787 19.021 
Desinvesteringen 0 (2.202) 0 (2.202) 
Herclassificatie investering (2.822) 2.822 0 0 
Herclassificatie niet gerealiseerde 
waardeverandering (1.400) 1.400 0 0 
Niet gerealiseerde 
waardeverandering 

 
(1.797) 

 
4.013 

 
(2.667) 

 
(451) 

Totaal mutaties (6.019) 18.267 4.120 16.368 

     
Stand per 31 december 2015     
Verkrijgingsprijzen 16.600 180.122 10.609 207.331 
Niet gerealiseerde 
waardeveranderingen 23.135 340.468 (6.312) 357.291 

Marktwaarden 39.735 520.590 4.297 564.622 

 
De post investeringen in bestaand bezit heeft voornamelijk betrekking op het groot onderhoud en 
de duurzaamheidsinvesteringen (met subsidie van de provincie Gelderland) in 229 woningen. 
Hier staat een geringe huurverhoging tegenover en deze investeringen zijn levensduur 
verlengend. Verder is er geïnvesteerd in de nieuwbouw Torckdael en Patrimonium. Voor de 
nieuwbouwprojecten is de afwaardering naar lagere marktwaarde gecorrigeerd voor Patrimonium 
met € 5,6 miljoen en Torckdael met € 1,0 miljoen. Het project Torckdael (fase 2) bevindt zich in 
een voorbereidend stadium, maar voldoet al wel aan het criterium ‘intern geformaliseerd en 
extern gecommuniceerd’. Het project Patrimonium is sinds het najaar 2015 in ontwikkeling. Er is 
sprake van feitelijke verplichtingen. Daarom zijn de volledige afwaarderingen voor beide 
projecten verwerkt in de waardering van de projecten. Het deel van de afwaarderingen dat boven 
de reeds verantwoorde investeringsuitgaven uitkomt, is verantwoord onder de voorzieningen. 
  
Een deel van de projecten Torckdael en Patrimonium bestaat uit koopwoningen. De verkoop van 
Torckdael is gestart (reeds 9 van de 23 woningen zijn verkocht), de verkoop van Patrimonium is 
per balansdatum nog niet gestart. Voor Torckdael zijn al investeringsuitgaven gedaan die 
betrekking hebben op de koopwoningen, voor Patrimonium nog niet. Het deel van de 
investeringsuitgaven Torckdael dat toe te rekenen is aan de koopwoningen is verantwoord onder 
de posten “voorraden” en “onderhanden projecten”.  
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De gehanteerde uitgangspunten voor de berekening van de marktwaarde in verhuurde staat, zijn 
als volgt:  
 2015 2014 
Prijsinflatie 1,2% voor jaar 1, daarna 2,0% 2,1% voor alle jaren 

Bouwkostenstijging 1,4% voor jaar 1, daarna 2,5% 2,9% voor alle jaren 

Looninflatie 1,4 % voor jaar 1, daarna 
2,5% 

2,0% voor alle jaren 

Disconteringsvoet:   
* IRS 24-maandsgemiddelde 10-jaars 

euro IRS: 1,76% 

24-maandsgemiddelde 10-jaars 

euro IRS: 1,76% 

* risico-opslag 5,78% 6,37% 

Mutatiegraad 5-jaars gemiddelde 5-jaars gemiddelde 
Onderhoudsnorm per vhe € 903 € 921 

Beheernorm per vhe € 385 € 335 

 
Gevoeligheidsanalyse marktwaarde  
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, hebben we ten aanzien van woningen (sociaal en commercieel) 
gewaardeerd volgens de DCF-methode, de volgende gevoeligheidsanalyse opgenomen. 
 Wijziging t.o.v. 

jaarrekening 
Marktwaarde Verschil 

absoluut 
Verschil 
relatief 

Jaarrekening 2015  € 549.394.447   
Huurverhoging Alleen inflatie € 548.412.257 -€ 982.190 -0,2% 
Mutatiegraad Daling van 1% € 528.688.639 -€ 20.705.808 -3,8% 
Exit yield Stijging van 1% € 541.179.494 -€ 8.214.953 -1,5% 
Disconteringsvoet Stijging van 1% € 518.972.811 -€ 30.421.636 -5,5% 
Onderhoud Stijging met 10% € 546.214.585 -€ 3.179.862 -0,6% 
Ontwikkeling 
leegwaarde 

Daling van 1% € 531.947.350 -€ 17.447.097 -3,2% 

 
WOZ-waarde 
In de posten commercieel vastgoed in exploitatie en sociaal vastgoed in exploitatie zijn 5.093 
woningen en 607 garages en parkeerplaatsen opgenomen. De geschatte waarde gebaseerd op 
de meest recente WOZ-beschikkingen van deze eenheden bedraagt € 840 miljoen. 
 
Bedrijfswaarde 
De actuele waarde van de onroerende en roerende zaken in exploitatie gebaseerd op 
bedrijfswaarde bedraagt € 216 miljoen (2014: € 206 miljoen). Dit betreft zowel het sociaal (€ 189 
miljoen) als commercieel vastgoed (€ 27 miljoen). Deze bedrijfswaarde is berekend op basis van 
uitgangspunten die door de Autoriteit woningcorporaties alsmede Waarborgfonds Sociale 
Woningbouw gehanteerd worden bij de financiële beoordeling van corporaties, zoals we deze 
hieronder toelichten.  
 
Stijgingsparameters: 

 jaarlijkse huurverhoging van 0,75% plus inflatie (2014: 2,75%); 

 jaarlijkse huurderving van 0,75% als gevolg van leegstand (2014: 0,5%); 

 mutatiegraad en huurharmonisatie op complexniveau bepaald op basis van een 5-jaars 
gemiddelde (2014: idem); 

 jaarlijkse stijgingen van de overige exploitatieuitgaven 2,50% (2014: 2,00%); 
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 jaarlijkse stijging van de onderhoudsuitgaven conform de inflatie voor 
bouwkostenontwikkeling van 2,50% (2014: 3%); 

Volumeparameters: 

 klachten- en mutatieonderhoudskosten (op basis van ervaringscijfers) van respectievelijk 
€ 200 per woning en € 2.250 per mutatie, conform de bedrijfseconomische interne norm 
(2014: € 200 resp. € 2.250); 

 kosten van planmatig groot onderhoud, conform onderhoudsbegroting voor de eerstkomende 
5 jaar, daarna een bedrijfseconomische norm per complex over een cyclus van zes jaar na 
2020, waarbij incidentele onderhoudsuitgaven buiten beschouwing zijn gelaten (2014: idem); 

 heffing van overheidswege gekoppeld aan het sociaal vastgoed in exploitatie 
(verhuurdersheffing):  
voor 2014 en verder ingerekend op basis van het wettelijk kader voor de periode van  2015 
t/m 2017 opgenomen. Deze bedragen respectievelijk € 4,49, € 4,91 en €5,36 per €1.000 
WOZ waarde voor alle woongelegenheden met een huurprijs onder de liberalisatiegrens. De 
verhuurdersheffing is voor de jaren 2016 t/m 2017 ingerekend in de bedrijfswaarde op basis 
van genoemde percentages. Voor de periode ná 2017 is uitgegaan van € 5,95.  

Discontering 

 disconteringsvoet van 5,00% voor woningen (2014: 5,25%); disconteringsmoment: 
medionummerando. 

 contantmakingsperiode: geschatte resterende economische levensduur van het complex met 
een minimum van 15 jaar voor complexen waarvoor geen concrete sloop- , renovatie- of 
verkoopplannen aanwezig zijn (2014: idem).  

Overige aspecten: 

 Inrekenen restwaarde grond: € 7.500 per verhuureenheid, uitgaande van bouwrijpe grond 
met een sociale huurbestemming aan het eind van de economische levensduur (2014:  
€ 5.000). 

 Inrekenen woningverkopen: tegen de contante waarde van de verwachte opbrengstwaarde 
minus verkoopkosten voor maximaal de eerstkomende vijf jaar op basis van een 
geformaliseerd verkoopplan en indien verkoop juridisch mogelijk is.  

 
Schattingselementen bepaling bedrijfswaarde 
De schattingen met betrekking tot de bedrijfswaardebepaling welke inherent zijn aan deze 
waarderingsgrondslag, zijn van bijzonder belang door hun invloed op de jaarrekeningen de 
waarschijnlijkheid dat toekomstige gebeurtenissen significant kunnen afwijken van de 
verwachtingen van het management zoals verwerkt in de bedrijfswaarde. Om inzicht te geven in 
de effecten van redelijkerwijs mogelijke wijzigingen in belangrijke parameters op de 
bedrijfswaarde, is de volgende gevoeligheidsanalyse opgenomen. 
 
Parameters Gehanteerd in  

bedrijfswaarde 
Stel mogelijke 
afwijking  

Effect op 
bedrijfswaarde 
1) 
x € 1000 

In % van de 
bedrijfswaarde 

Huurverhoging Inflatie + 0,75% alleen inflatie (11.892) (5,50%) 

Mutatiegraad 7% (1%) (2.886) (1,33%) 

Onderhoud € 1.335 per vhe (€ 100) per vhe (4.719) (2,18%) 

Woningverkopen 100% 
taxatiewaarde 

(10%) 
taxatiewaarde  

(769) (0,36%) 

Verhuurderheffing Vanaf 2018: 
0,595% WOZ 

Vanaf 2018: 
0,536% WOZ 

6.560 3,03% 

 
We hebben een verkoopplan opgesteld waarin we 263 onroerende zaken voor verkoop hebben 
geoormerkt. De marktwaarde bedraagt ultimo het verslagjaar ca. € 20 miljoen. We verwachten 
jaarlijks 15 woningen te verkopen met een geschatte verkoopwaarde van € 2,5 miljoen en een 
boekwinst (op basis van marktwaarde) van € 0,3 miljoen.  
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De activa zijn verzekerd tegen herbouwwaarde. Jaarlijks wordt de premie aangepast aan het 
consumentenprijsindexcijfer zoals dit door het CBS wordt berekend. De verzekerde som op basis 
van herbouwwaarde op balansdatum bedraagt € 443 miljoen. Het onroerend goed is nagenoeg in 
zijn geheel gefinancierd met kapitaalmarktleningen onder WSW garantie. Er zijn geen 
hypothecaire zekerheden afgegeven. Eventuele inzet van onroerend goed als zekerheid kan 
alleen in overleg met het WSW. 
 
Wij hebben het WSW in 2014 gevolmachtigd om, in voorkomende gevallen, een hypotheek te 
vestigen op het bezit dat als onderpand is verstrekt. Van deze volmacht heeft het WSW 
gedurende het verslagjaar geen gebruik gemaakt.  

 Financiële vaste activa 9

9.1 Overige effecten 

 2015 2014 

 (x € 1.000)  
Saldo andere deelnemingen op 1 januari 1 1 
Mutatie 0 0 
   

Saldo andere deelnemingen op 31 december 1 1 

 
Wij hebben in 2007 100 aandelen gekocht van Woningnet voor een bedrag van € 1.438,90. 
Hierover is in 2015 (evenals in 2014) geen dividend ontvangen. 

9.2 Latente belastingvordering 
Het saldo kan als volgt worden gespecificeerd: 

 31-12-2015 31-12-2014 

 (x € 1.000)  

Compensabele verliezen 2.741 1.576 
Herinvesteringsreserve 0 298 
   

 2.741 1.874 

 
Van de compensabele verliezen is het nog niet waarschijnlijk dat toekomstige fiscale winst 
voldoende beschikbaar komt ter compensatie of dat verrekeningsmogelijkheden kunnen worden 
benut. Derhalve is een gedeelte van het verlies (€ 1.998.000) niet gewaardeerd. De latente 
belastingverplichtingen zijn toegelicht onder 18.1. De latenties zijn gewaardeerd tegen nominale 
waarde.  
 
Het tijdelijk verschil tussen de fiscaal hogere boekwaarde en de commerciële boekwaarde 
bedraagt ruim € 50 miljoen. Naar verwachting zal de latentie over het vastgoed niet tot 
afwikkeling komen binnen een afzienbare termijn. Uit dien hoofde is de latente belastingvordering 
over dit bedrag niet gewaardeerd. We hebben geen latentie opgenomen voor verkopen in de 
komende vijf jaar, omdat het verschil tussen de fiscale en commerciële boekwaarde (beide 
ongeveer 70% WOZ-waarde) te verwaarlozen is. 

9.3 Overige financiële vaste activa 
Het saldo kan als volgt worden gespecificeerd: 

 31-12-2015 31-12-2014 

 (x € 1.000)  

  
Disagio 25 28 
Starters Rente Regeling 110 110 
   

 135 138 
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Toelichting Disagio 
 

 2015 2014 

 (x € 1.000)  
  

Aanschaffingswaarde 82 82 
Cumulatieve afschrijvingen (54) (49) 
   

Saldo disagio per 1 januari 28 33 

   
Mutaties:   
Afschrijvingen (3) (5) 

Saldo mutaties (5) (5) 
   
Aanschaffingswaarde 82 82 
Cumulatieve afschrijvingen (57) (54) 
   

Saldo disagio per 31 december 25 28 

 
Dit betreft het disagio dat voor nieuwe leningen is betaald aan het WSW. Gedurende de looptijd 
van de leningen worden de lasten aan de exploitatie toegerekend. 
 
Toelichting Starters Rente Regeling 
Tussen 2010 en 2014 hebben we negen woningen verkocht, waarbij de koper gebruik heeft 
gemaakt van de Starters Rente Regeling. Bij dit product betalen wij een gedeelte van de 
koopsom (door middel van de verstrekking van een lening aan Social Finance), zodat de koper 
een lagere hypotheek kan nemen. Hierdoor nemen de woonlasten van de koper af en wordt het 
mogelijk om een woning te kopen. 
Na vijf jaar vindt er een inkomenstoets plaats. Als de koper dan voldoende inkomen heeft om de 
volledige hypotheeklasten te voldoen, ontvangen wij het voorgeschoten gedeelte van de 
koopsom retour. Ook bij verkoop van de woning ontvangen wij dit bedrag terug. Als er een 
waardedaling plaatsvindt, zullen wij de bijdrage niet (geheel) terug ontvangen. Wij lopen daardoor 
een beperkt risico op dit product.  
In 2015 hebben we geen woningen verkocht, waarbij de koper gebruik heeft gemaakt van de 
Starters Rente Regeling. Per ultimo 2015 hebben wij € 110.000 aan deze regeling betaald. 
 
Alle financiële vaste activa hebben per ultimo 2015 een looptijd van meer dan één jaar. 

 Voorraden 10

 31-12-2015 31-12-2014 

 (x € 1.000)  

  
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop 1.063 840 
Voorraad onderhoudsmaterialen 11 11 

Totaal voorraden 1.074 851 

 
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop betreft de investeringsuitgaven toe te rekenen 
aan de koopwoningen voor het project Torckdael. De verdeling is gebaseerd op de verdeling in 
het aantal koop- en huurwoningen binnen het project. 
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 Onderhanden projecten 11
Onderstaand is de stand van de onderhanden projecten en de gedeclareerde termijnen 
opgenomen: 
 31-12-2015 31-12-2014 

 (x € 1.000)  
   

Investeringen in Torckdael, fase 2 1.064 0 

 

Dit betreft de investeringen in de reeds verkochte woningen in het project Torckdael, fase 2. De 
verdeling tussen vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop en onderhanden projecten 
hebben we gemaakt op basis van de verkoopprijzen van de reeds verkochte woningen ten 
opzichte van de totaal te verwachten verkoopopbrengsten van dit project. 
 
We hebben nog geen termijnen in rekening gebracht bij de kopers. 

 Huurdebiteuren 12
Het saldo kan als volgt worden gespecificeerd: 

 31-12-2015 31-12-2014 

 (x € 1.000)  
  

Huurdebiteuren 316 331 
Af: voorziening wegens oninbaarheid (135) (152) 
   

Totaal huurdebiteuren 181 179 

   
Netto jaarhuur 30.862 30.062 
Huurachterstand in procenten van de jaarhuur 1,0 1,1 

12.1 Voorziening wegens oninbaarheid 
Het saldo van de voorziening wegens oninbaarheid kan als volgt worden gespecificeerd: 

 2015 2014 

 (x € 1.000)  

  
Saldo per 1 januari 152 118 
Af: afgeboekte posten (55) (47) 
Bij: dotatie 38 81 
   

Totaal voorziening wegens oninbaarheid per 31 december 135 152 

 Gemeente Wageningen 13
Het saldo kan als volgt worden gespecificeerd: 
 

 31-12-2015 31-12-2014 

 (x € 1.000)  

  

Woningaanpassingen Wmo 10 75 

 
  



 
 

 
 
 
 
Jaarrekening 2015   

 
89 

 Overige vorderingen 14
Het saldo kan als volgt worden gespecificeerd: 
 

 31-12-2015 31-12-2014 

 (x € 1.000)  

  
Vorderingen op vertrokken huurders 181 160 
Vorderingen op zittende huurders 4 11 
Vordering Ecovallei B.V. op huurders 10 19 
Overige 18 68 
   

Totaal overige vorderingen 213 258 

De stijging van de vorderingen op onze huurders wordt veroorzaakt door de economische crisis 
die ook veel van onze huurders raakt. 

 Overlopende activa 15
Het saldo kan als volgt worden gespecificeerd: 

 31-12-2015 31-12-2014 

 (x € 1.000)  

Waarborgsom ontwikkeling Nieuw Kortenoord 0 25 
Te ontvangen subsidie 466 1.749 
Overige overlopende posten 34 92 
   

Totaal overlopende activa 500 1.866 

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

 Liquide middelen 16

 31-12-2015 31-12-2014 

Direct opvraagbaar (x € 1.000)  
Kas/bank/giro 654              7.128 

 654              7.128 

 
De liquide middelen zijn volledig direct opvraagbaar. Door de Bank Nederlandse Gemeenten is 
een kredietfaciliteit ter beschikking gesteld van € 2.500.000. Hiervoor zijn geen zekerheden 
gesteld.  

 Groepsvermogen 17
Het eigen vermogen wordt in de toelichting op de balans in de enkelvoudige jaarrekening nader 
toegelicht. 
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 Voorzieningen 18

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

 31-12-2015 31-12-2014 

 (x € 1.000)  
  

Voorziening Patrimonium 0 5.726 
Voorziening Torckdael 151 3.698 
   

Totaal voorziening onrendabele investeringen 151 9.424 

 
De voorziening heeft alleen betrekking op feitelijke verplichtingen. 

18.2 Latente belastingverplichtingen 
De voorziening latente belastingverplichtingen is gevormd voor belastbare tijdelijke verschillen in 
de waardering van langlopende schulden tussen de fiscale en de commerciële jaarrekening. De 
opbouw is als volgt: 

 2015 2014 

 (x € 1.000)  
  

Saldo per 1 januari 42 66 
Mutatie verschil langlopende schulden  (24) (24) 
   

Saldo per 31 december 18 42 

18.3 Overige voorzieningen 
Dit betreft een voorziening voor verzilverd wonen. Het verloop van de overige voorzieningen is 
als volgt: 

 2015 2014 

 (x € 1.000)  
Saldo per 1 januari 269 316 
Mutatie verzilverd wonen (36) (47) 
   

Saldo per 31 december 233 269 

 
Van de voorzieningen is een bedrag van € 233.000 als langlopend (langer dan een jaar) aan te 
merken. Hiervan heeft naar verwachting een bedrag van € 0 een looptijd langer dan 5 jaar. 

 Langlopende schulden 19
 Stand per 31 

december 2015 
Aflossings-
verplichting 

2016 

Resterende 
looptijd > 1 jaar, 

maar < 5 jaar 

Resterende 
looptijd 
> 5 jaar 

 (x € 1.000)    
     

Schulden/leningen kredietinstellingen 130.882 3.880 0 127.002 

 

Aflossingsverplichtingen binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar zoals hierboven 
toegelicht zijn opgenomen onder de schulden op korte termijn. 
 
De marktwaarde van de leningenportefeuille bedraagt € 174,8 miljoen (2014: € 180,4 miljoen).  
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Het vervalschema van de langlopende schulden in de komende 5 jaar is hieronder weergegeven: 
 
 Aflosbaar 

over 2 jaar 
Aflosbaar 

over 3 jaar 
Aflosbaar 

over 4 jaar 
Aflosbaar 

over 5 jaar 
 (x € 1.000)    
     

Schulden/leningen kredietinstellingen 4.021 4.168 4.320 4.481 

19.1 Schulden/leningen overheid en kredietinstellingen 
De mutaties in 2015 van de leningen bij overheid en kredietinstellingen kunnen als volgt worden 
toegelicht: 
 Leningen 

overheid 
Leningen 
kredietinstellingen 

Totaal 

 (x € 1.000)   
    
Stand per 1 januari 2015 (lang- en kortlopend) 155 128.600 128.755 
    
Bij: nieuwe leningen 0 10.000 10.000 
Af: aflossingen 155 7.718 7.873 

Stand per 31 december 2015 (lang- en kortlopend) 0 130.882 130.882 

    
Waarvan opgenomen onder schulden op korte termijn 0 3.880 3.880 
Waarvan opgenomen onder schulden op lange termijn 0 127.002 127.002 

 
Schulden/leningen overheid 
In 2015 hebben we de per ultimo 2014 resterende leningen bij de gemeente Wageningen 
afgelost. 
 
Schulden/leningen kredietinstellingen 
Hieronder zijn begrepen leningen van verschillende kredietinstellingen. Deze leningen hebben de 
volgende kenmerken: 
 
 2015 2014 

Vastrentende leningen (x € 1.000)  
Restschuld (inclusief kortlopend deel) per balansdatum 115.882 118.600 
Gemiddelde rente 3,85% 4,01% 
Gemiddelde looptijd 16,3 jaar 17,0 jaar 
Reële waarde 159.837 170.214 
   
Leningen met variabele rente   
Restschuld (inclusief kortlopend deel) per balansdatum 15.000 10.000 
Gemiddelde rente

4
 2,30% 3,46% 

Gemiddelde looptijd 8,6 jaar 8,9 jaar 
Reële waarde 15.000 10.000 

Voor de variabel rentende leningen is voor € 10 miljoen aan renteswaps aangegaan om het 
variabel renterisico op deze leningen af te dekken. Deze renteswaps hebben de volgende 
kenmerken: 
 

 
 

                                                   
4
 Voor de twee leningen waar renteswaps voor zijn aangegaan wordt uitgegaan van het gemiddelde 

vaste rentepercentage die verschuldigd is en niet de variabele rente op deze leningen. 

bedragen * € 1.000

Renteswap Bank Nominale waarde Ingangsdatum Einddatum

Te ontvangen 

variabele rente

Te betalen 

vaste rente

Marktwaarde 

31-12-2015

Effectiviteit 

hedge

IRS0000650 Rabobank 5.000 2-5-2012 2-5-2023 6-maands EURIBOR 3,085% -980              100%

IRS0000651 Rabobank 5.000 1-6-2013 1-6-2024 6-maands EURIBOR 3,357% -1.155            100%
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De marktwaarde van de swaps per ultimo december 2015 is 980.000 negatief, respectievelijk 
€ 1.155.000 negatief. Wij lopen hierover geen liquiditeitsrisico, omdat we de swaps hebben 
afgesloten zonder marktwaardeverrekening en breakclausules. 
 
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. 
 
Er is geen hypothecaire zekerheid gegeven voor de leningen. We hebben voor de volledige 
leningportefeuille van € 130,9 miljoen WSW-borging verkregen.  
 
Onder de leningen is voor een bedrag van € 22,5 miljoen aan zogenaamde basisrenteleningen 
opgenomen. Op deze leningen wordt een vaste basisrente betaald van gemiddeld 3,58% (2014: 
3,58%). De credit spread die op deze leningen wordt betaald wordt periodiek herzien. Voor de 
huidige leningen is de gemiddelde credit spread 0,44%. Het vervalschema van de credit spread 
herzieningen is hieronder weergegeven: 
 

 
 
Als op het moment van credit spread herziening geen akkoord met de kredietinstelling wordt 
bereikt over de hoogte ervan is de lening opeisbaar en dient er een break cost te worden betaald 
gelijk aan de netto contante waarde van het verschil tussen de dan geldende marktrente en de in 
de lening overeengekomen basisrente. 
 
De duration van de gehele portefeuille (inclusief het effect van de renteswaps) bedraagt 13,0 jaar 
(2014: 13,0 jaar). 

 Kortlopende schulden 20

 31-12-2015 31-12-2014 

 (x € 1.000)  
  

Schulden aan kredietinstellingen 3.880 7.873 
Schulden aan leveranciers 3.238 1.873 
Belastingen en premies sociale verzekeringen 2.728 728 
Schulden inzake pensioenen 54 59 
Schulden aan gemeente Wageningen 42 42 
Overlopende passiva 3.835 6.043 
   

 13.777 16.618 

 
Onder de post overlopende passiva hebben we onder andere opgenomen de niet-vervallen rente  
(€ 1,8 miljoen) en in 2015 met huurders af te rekenen stook- en servicekosten (€ 427.000).  
 
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. 
 
Voor het in deze post opgenomen kortlopende deel van langlopende schulden verwijzen wij naar 
de toelichting op de langlopende schulden. 

bedragen * € 1.000

Leningnummer Bank Nominale waarde Ingangsdatum Einddatum Vaste rente Credit spread Herziening

WSW 43485 BNG 7.500 3-12-2012 1-12-2062 3,775% 0,37% 4-12-2017

WSW 43606 BNG 7.500 1-2-2013 2-2-2043 3,46% 0,45% 1-2-2018

WSW 43622 BNG 7.500 1-8-2013 1-8-2056 3,505% 0,50% 1-8-2019
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 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 21

21.1 Obligo WSW 
Uit hoofde van het borgingsstelsel hebben wij een obligoverplichting jegens het WSW van 3,85% 
van de restschuld van de door ons opgenomen door het WSW geborgde leningen. Per 
31 december 2015 bedraagt dit obligo € 4.991.000 (2014: € 4.855.000) uit hoofde van door het 
WSW verstrekte borgstellingen. Indien het WSW dit obligo zou opeisen dienen we het bedrag 
binnen 30 dagen aan het WSW over te maken. We verwachten indien noodzakelijk aan deze 
verplichting te kunnen voldoen door het nog niet benutte deel van het bestaande 
financieringskrediet aan te spreken, en zo nodig een aanvullende lening aan te trekken binnen 
het aanwezige borgstellingsplafond. 

21.2 Onderhoudsverplichtingen 
Er zijn niet in de balans opgenomen verplichtingen voor onderhoud tot een bedrag van € 36.000  
voor planmatig onderhoud, waarvan de uitvoering nog ter hand moet worden genomen. Deze 
werkzaamheden voeren we binnen één jaar uit. 

21.3 Investeringsverplichtingen nieuwbouw 
Per balansdatum zijn er investeringsverplichtingen met aannemers voor nieuwbouwprojecten 
Patrimonium en Torckdael. Bij Patrimonium gaat het om een bedrag van € 13,7 miljoen en bij 
Torckdael hebben we een aannemingsovereenkomst voor € 15,3 miljoen. 

21.4 Bankgarantie BNG 
De per 31 december 2015 verstrekte borgstellingen bedragen in totaal € 62.000. Deze 
borgstelling betreft een afgegeven bankgarantie aan de gemeente Wageningen in verband met 
de bouw van Torckdael. Zodra het project is opgeleverd in overeenstemming met de afspraken 
met de gemeente vervalt de bankgarantie. 

21.5 Leaseverplichtingen 
Vanaf boekjaar 2006 hebben wij twee leaseauto’s in ons bezit. In 2014 is hier een derde 
leaseauto aan toegevoegd. De totale leaseverplichting bedraagt € 4.440 per maand. De 
resterende looptijd van de leaseovereenkomsten is 24, 24 en 9 maanden 
 
Ultimo boekjaar zijn de verplichtingen uit hoofde van operationele leases als volgt te specificeren: 
 
Te betalen: €  

Binnen één jaar 49.270 

Tussen een jaar en vijf jaar 37.213 

Meer dan vijf jaar 0 

21.6 Pensioenverplichting 
Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid een toegezegd-pensioenregeling te verwerken 
als een toegezegde-bijdrageregeling. Dientengevolge zijn de risico’s verbonden aan deze 
pensioenregeling niet tot uitdrukking gebracht in de balans. 

21.7 Heffing saneringsfonds 
In 2015 hebben we geen bijdrage gedaan het saneringsfonds.  

21.8 Verhuurderheffing 
In 2015 hebben we € 3,5 miljoen moeten afdragen aan de verhuurderheffing. Voor de jaren na 
2015 is deze heffing inmiddels ook wettelijk vastgelegd. We houden rekening in onze prognoses 
met een bijdrage die oploopt naar € 4,3 miljoen in 2020. 
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21.9 Fiscale eenheid 
Met de dochteronderneming Ecovallei B.V. vormt de Woningstichting een fiscale eenheid voor de 
vennootschapsbelasting en de omzetbelasting. 

21.10 Aansprakelijkheid ingevolge art. 2:403 BW 
De Woningstichting heeft geen aansprakelijkheidsstellingen overeenkomstig artikel 2:403 BW 
voor Ecovallei afgegeven. 

21.11 Prestatieafspraken 
In de prestatieafspraken met de gemeente Wageningen zijn geen investeringsverplichtingen 
opgenomen. 

21.12 Niet uit de balans blijkende vordering 
Op 21 februari 2007 heeft de Europese Commissie een uitspraak gedaan dat een aantal lift- en 
roltrapleveranciers (verkoop, distributie en onderhoud) een kartel vormden en daarmee 
ontoelaatbare mededinging beperkende gedragingen op hun markt hebben verricht. Aan de 
betrokken bedrijven zijn hoge boetes opgelegd. In 2008 heeft een aantal woningcorporaties de 
Stichting De Glazen Lift opgericht.  
 
Het doel van de stichting is om de schade of nadeel die de deelnemende woningcorporaties op 
grond van de inbreuk hebben geleden, te verhalen op de karteldeelnemers. Wij hebben een 
overeenkomst tot deelneming gesloten met de Stichting De Glazen Lift te Huizen. Op grond van 
deze overeenkomst hebben we onze vordering op de karteldeelnemers gecedeerd aan de 
Stichting De Glazen Lift. Zodra vorderingen onherroepelijk zijn, zullen de bedragen volgens een 
verdeelsleutel aan de deelnemers worden uitgekeerd.  

 Verbonden partijen 22
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 directieleden, andere sleutelfunctionarissen in het 
management van de Woningstichting en nauwe verwanten zijn verbonden partijen.  
 
Met de Ecovallei B.V. heeft de Woningstichting naast haar aandelenbelang ook een zakelijke 
relatie, waarbij producten en/of diensten van de betreffende deelnemingen worden afgenomen. 
Deze transacties zijn steeds gebaseerd op gebruikelijke contractuele afspraken waarbij 
marktconforme condities zijn overeengekomen.  
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Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening (x € 1.000) 

 Algemeen 23
Over 2015 hebben we een winst gerealiseerd van € 23,9 miljoen (2014: verlies € 36,8 miljoen). 
Deze winst wordt voornamelijk veroorzaakt door de niet-gerealiseerde waardestijging en de 
overige waardeveranderingen van ons vastgoed van € 16,1 miljoen. Ons resultaat uit 
exploitatieactiviteiten (€ 12,2 miljoen positief) was in 2015 ruimschoots voldoende om aan onze 
rente- en aflossingsverplichtingen te voldoen. In het verdere verloop van dit hoofdstuk lichten we 
alle posten uit de resultatenrekening afzonderlijk toe. 

 Huuropbrengsten 24

 2015 2014 

 (x € 1.000)  
  

Woningen en woongebouwen 30.891 29.777 
Onroerende zaken niet zijnde woningen 820 785 

 31.711 30.562 
Af : huurderving wegens frictie- en projectleegstand (849) (500) 
 huurderving wegens oninbaarheid (39) (81) 
   

 30.823 29.981 

 
De “te ontvangen brutohuur” is gewijzigd als gevolg van: 

 verhoging van de huren wegens algemene huurverhoging per 1 juli 2015 van 2,4% (2014: 
2,5%); 

 extra huurverhoging ter compensatie van verhuurderheffing van 0,5% bij de middeninkomens 
en 2,5% bij de hoogste inkomens (2014: 1,5% algemeen); 

 verhoging van de huren als gevolg van huurharmonisatie; 

 de sloop van 76 woningen in de herstructureringswijk Patrimonium; 

 de verkoop van 17 woningen uit het bestaande bezit. 
 
De huurderving uitgedrukt in een percentage van de brutohuur kwam in 2014 uit op 2,8% (2014: 
1,9%).  
 
De geografische onderverdeling van de bruto huuropbrengsten kan als volgt worden 
weergegeven: 

 Vhe’s in 2015 2015 2014 

 (aantal) (x € 1.000)  
  

Postcode 6701 Oude Stad (Binnenstad) 342 1.839 1.336 
Postcode 6702 Buitenwijken Wageningen-West 438 2.447 2.369 
Postcode 6703 Buitenwijken Wageningen-Oost 186 1.100 1.090 
Postcode 6704 Wageningse Berg – De Eng – Korten 14 51 49 
Postcode 6705 Wageningen Hoog 1 0 0 
Postcode 6706 Buitenwijken Wageningen-Noord-Oost 710 4.359 4.560 
Postcode 6707 Buitenwijken Wageningen-Noord 1.641 9.461 9.122 
Postcode 6708 Buitenwijken Wageningen-Noord-West 1.768 11.572 11.195 
Postcode 6709 Het Binnenveld 54 450 439 
Postcode 6712 Ede – Indische Wijk 2 0 0 
Postcode 6716 Ede – Frankeneng 1 0 0 
Ongedefinieerd (garages e.d.) 607 432 402 
    

Totaal 5.764 31.711 30.562 

  



 
 

 
 
 
 
Jaarrekening 2015   

 
96 

 Opbrengsten servicecontracten 25

 2015 2014 

 (x € 1.000)  
  

Leveringen en diensten 2.614 2.486 
Overige goederen 287 304 

 2.901 2.790 
Af : vergoedingsderving wegens leegstand (37) (28) 
   

 2.864 2.762 

 Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille 26

 
De verkoopopbrengsten in 2015 komen voort uit de verkoop van negen appartementen (vier in de 
Van Uvenweg, één in de Bernhardstraat, twee in de Zeemanstraat en twee in de Gruttoweide) en 
acht eengezinswoningen (één in de Jagerskamp, twee in de Veerweg, twee in de Tarthorst, één 
in de Niemeijerstraat en twee in de Hoevestein). De woningen in de Hoevestein hebben we 
verkocht aan Idealis. Alle overige verkochte woningen hebben we verkocht aan particulieren. 
De verkoopopbrengsten in 2014 kwamen voort uit de verkoop van zes appartementen (één in de 
Van Uvenweg, één in de Bernhardstraat, twee in de Van ’t Hoffstraat, één in de Zeemanstraat en 
één in de Gruttoweide) en zeven eengezinswoningen (één in de Jagerskamp, één in de 
Westerhofseweg en vijf in de Tarthorst). 

 Geactiveerde productie eigen bedrijf 27
Dit betreft de aan projecten toegerekende kosten van het eigen werkapparaat 

 Overige bedrijfsopbrengsten 28

 2015 2014 

 (x € 1.000)  
  

Beheersdiensten 132 162 
Opbrengsten Ecovallei B.V. 128 46 
Diversen 3 6 
   

 263 214 

 Afschrijvingen op (im)materiële vaste activa 29

 2015 2014 

 (x € 1.000)  
  

Afschrijving financiële vaste activa (disagio) 3 5 
Afschrijving activa ten dienste van de exploitatie 583 487 
Afschrijving WKO-installatie 26 0 
   

 612 492 

 2015 2014 

 (x € 1.000)  
  

Bruto verkoopopbrengst bestaand bezit 2.701 2.040 
Af: marktwaarde in verhuurde staat (2.203) (1.504) 
Af: makelaars- en notariskosten bestaand bezit (61) (62) 
Af: overige kosten (80) (239) 
   

 357 235 
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 Lonen en salarissen 30

 2015 2014 

 (x € 1.000)  
  

Bruto salarissen 2.674 2.916 
Ingeleend personeel 328 283 
Reservering voor vakantiedagen 10 (2) 
Af: ontvangen ziekengelden en WAO-uitkeringen (47) (18) 
   

 2.965 3.179 

 
Voor de toelichting op de beloning bestuurder en de Raad van Toezicht verwijzen wij naar 
paragraaf 56.2. Voor de toelichting op de Wnt zie paragraaf 56.3. 

 Sociale lasten 31

 2015 2014 

 (x € 1.000)  
  

Sociale lasten 455 463 

 Pensioenlasten 32

 2015 2014 

 (x € 1.000)  
  

Pensioenlasten 454 539 

 
In 2015 is de werkgeversbijdrage (zie grafiek) in het ouderdomspensioen afgenomen tot 17,19% 
(2014: 21,31%) van de pensioengrondslag. De franchise is toegenomen en het pensioengevend 
jaarloon is gemaximeerd op € 100.000. 
 
De pensioenregeling van SPW is een toegezegde pensioenregeling. Indien de omstandigheid 
zich voordoet van een tekort bij SPW dan heeft de werkgever geen verplichting tot het voldoen 
van aanvullende bijdragen anders dan hogere toekomstige premies. In de jaren van de recente 
economische crisis heeft SPW de pensioenpremie verhoogd naar het maximum van 31%.  In 
2015 heeft SPW deze maximale premie verlaagd naar 25% als gevolg van de nieuwe fiscale 
regels rondom pensioenen. In de onderhandeling over de nieuwe cao hebben de cao-partners de 
verlaging van de pensioenpremie verdeeld naar rato van de oude verdeling. De premie voor de 
werkgevers is 17,19% en voor de werknemers 7,81%. 
 
De ontwikkeling van de (ouderdoms)pensioenpremie is als volgt: 
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De totale pensioenlasten (inclusief invaliditeitspensioen en vroegpensioen) bedragen 17,0% van 
de brutosalarissen van het CAO-personeel. 

 Lasten onderhoud 33
De onderhoudsuitgaven zijn te verdelen in: 

 Leefbaarheid 34
 

 2015  2014  

 x € 1.000)  

   
Vastgoed gerelateerde leefbaarheid (Fysiek) 177 142 
Mens gerelateerde leefbaarheid (Sociaal) 44 29 

 221 171 

 Lasten servicecontracten 35

 2015 2014 

 (x € 1.000)  
  

Overige bedrijfslasten, stook- en servicekosten 2.853 2.751 

 2015 2014 

 (x € 1.000)  
  

Reparatieonderhoud 916 984 
Mutatieonderhoud 773 883 
Planmatig onderhoud 5.799 3.957 

 7.488 5.824 
Af: doorberekende loonkosten servicemedewerkers (69) (63) 

 7.419 5.761 
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 Overige bedrijfslasten 36

 2015 2014 

 (x € 1.000)  
Beheerskosten   
Algemene beheers- en administratiekosten 702 993 
Automatiseringskosten 707 655 
Bestuurskosten 162 91 
Lasten Ecovallei B.V. 60 22 
Diverse bedrijfslasten 832 652 
   

Subtotaal beheerskosten 2.463 2.413 

   
Heffingen   
Belastingen 1.425 1.375 
Verzekeringen 100 88 
Contributie Aedes / MOOI 43 45 
Bijdrage sanerings- en projectsteun 0 1.029 
Bijdrage autoriteit woningcorporaties 17 0 
Verhuurderheffing 3.490 3.065 
   

Subtotaal heffingen 5.075 5.602 

   
Wonen gerelateerde bedrijfslasten   
Huurderparticipatie 29 47 
Diverse 283 173 
   

Subtotaal wonen gerelateerde bedrijfslasten 312 220 

   

 7.850 8.235 

 Accountantshonoraria 37
In het boekjaar zijn de volgende bedragen aan accountantshonoraria ten laste van het resultaat 
gebracht: 
 
 2015 2014 

 (x € 1.000)  
   
Controle van de jaarrekening (PwC) 61 57 

Andere controlewerkzaamheden (PwC) 15 5 
Fiscale advisering (PwC) 28 21 
Andere niet-controlediensten (PwC) 7 24 

 111 107 

 
Bovenstaande honoraria betreffen uitsluitend de werkzaamheden die bij ons en de in de 
consolidatie betrokken maatschappij zijn uitgevoerd door accountantsorganisaties en externe 
onafhankelijke accountants zoals bedoeld in art. 1, lid 1 Wta (Wet toezicht 
accountantsorganisaties). 
 
Opgegeven worden de lasten geboekt in het boekjaar waarin de (controle-) werkzaamheden 
worden/zijn verricht (‘over het boekjaar’). Deze methode impliceert dat alleen de lasten vermeld 
worden die in het boekjaar in rekening zijn gebracht.  
 
De controle van de jaarrekening 2015 (door EY) zal naar verwachting € 65.000 gaan kosten 
(2014: € 51.000) 
 



 
 

 
 
 
 
Jaarrekening 2015   

 
100 

 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 38
 2015 2014 

 (x € 1.000)  
   
Waardeveranderingen Commercieel vastgoed  (2.057) 130 
Waardeveranderingen Sociaal vastgoed 7.904 (29.231) 
Afboeking Patrimonium naar residuele grondwaarde (5.733) 0 
Mutatie overige waardeverandering Patrimonium 5.624 (6.744) 
Mutatie overige waardeverandering Torckdael  982 (5.695) 
Mutatie overige waardeverandering bestaand bezit 2.103 (3.543) 
   

 8.823 (45.083) 

 
Onder deze post verantwoorden we de waardeveranderingen van ons vastgoed. Een 
waardestijging van € 5,8 miljoen wordt met name veroorzaakt door stijging van de leegwaarden 
van ons bezit. Deze stijging ligt in lijn met de trend van aantrekkende verkoopprijzen van 
woningen. 
 
De marktwaarde in verhuurde staat van de resterende oude woningen in de wijk Patrimonium 
wordt afgewaardeerd in verband met voorgenomen sloop. De impact hiervan is € 5,7 miljoen.  
 
De overige waardeverandering hebben betrekking op de terugname van eerder verantwoorde 
“onrendabele toppen” op investeringen. 

 Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 39

 2015 2014 

 (x € 1.000)  
  

Rente op liquide middelen 12 28 

 Rentelasten en soortgelijke kosten 40

 2015 2014 

 (x € 1.000)  
  

Rente leningen overheid 3 14 
Rente leningen onder garantie van derden 5.014 4.910 
Overige rentelasten 30 36 
   

 5.047 4.960 

Onze gemiddelde rentevoet op langlopende leningen is 3,7% (2014: 4,0%).  
  



 
 

 
 
 
 
Jaarrekening 2015   

 
101 

 Belastingen 41
De belastingen kunnen als volgt worden gespecificeerd: 
 

 2015 2014 

 (x € 1.000)  
  

Acute belastingen 0 0 
Latente belastingen  (891) (1.152) 

 (891) (1.152) 

 
 
De acute belastinglast is als volgt bepaald:  

 2015 

Resultaat voor belastingen volgens de jaarrekening 23.026 
Afschrijvingen 612 
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen (16.080) 
Permanente verschillen (10.767) 
Fiscale verliescompensatie 3.209 

Totaal permanente en tijdelijke verschillen 0 
Belastbaar bedrag 0 

  
Verschuldigde winstbelasting 0 

 
De latente belastinglast is als volgt bepaald: 

 2015 2014 

 (x € 1.000)  
   

Latente belasting per 1 januari 1.832 680 
   
Mutaties in boekjaar   
Compensabele verliezen 1.165 1.069 
Herinvesteringsreserve (298) 59 
Mutatie disagio  24 24 

Latente belasting boekjaar 891 1.152 
   
Latente belasting per 31 december 2.723 1.832 

 
Het gemiddelde wettelijke belastingtarief bedraagt 25%. De lagere effectieve belastingdruk wordt 
veroorzaakt door het benutten van fiscale verliescompensatie en fiscaal vrijgestelde 
winstbestanddelen. Dit betreft onder meer verschillen in de verwerking van afschrijvingen op het 
vastgoed en de verwerking van interest. 
 
Eind 2015 bedraagt het compensabel verlies € 12.963.000 (2014: € 7.756.000).  
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Enkelvoudige jaarrekening 

Enkelvoudige balans per 31 december 2015 
(na voorgestelde resultaatbestemming) (x € 1.000) 
  31 december 2015 31 december 2014 
    
Vaste activa Ref.     
      
Materiële vaste activa 44     
Onroerende en roerende zaken      
 ten dienste van de exploitatie   3.357  3.295 
      
Vastgoedbeleggingen      

Commercieel vastgoed in exploitatie,      

 gekwalificeerd als belegging 8 39.735  45.754  

Sociaal vastgoed in exploitatie      

 gekwalificeerd als belegging 8 520.590  502.323  

Vastgoedbeleggingen in ontwikkeling       

 bestemd voor eigen exploitatie 8 4.297  177  

   564.622  548.254 

      
Financiële vaste activa      
Deelnemingen 45 357  349  
Overige effecten 9.1 1  1  
Latente belastingvordering 9.2 2.741  1.874  
Lening aan Ecovallei B.V. 46 445  445  
Overige financiële vaste activa 9.3 135  138  

   3.679  2.807 
      

Som der vaste activa   571.658  554.356 
      
Vlottende activa      
      
Voorraden 10     
Vastgoed in ontwikkeling bestemd 
voor de verkoop 

  
1.063 

  
840 

 

Overige voorraden  11  11  

   1.074  851 
      
Onderhanden projecten 11  1.064  0 
      
Vorderingen      
Huurdebiteuren 12 181  179  
Gemeente Wageningen 13 10  75  
Overige vorderingen 47 203  239  
Overlopende activa 15 500  1.866  

   894  2.359 
      
Liquide middelen 48  350  6.882 
      

Som der vlottende activa   3.381  10.092 
      

Totale activa   575.040  564.448 
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  31 december 2015 31 december 2014 

    
 Ref.     
Eigen vermogen  49     
Overige reserves   433.874  417.213 
      
      
      
Voorzieningen 18     
Voorziening onrendabele 
Investeringen en herstructureringen 
Latente belastingverplichtingen 

 
18.1 
18.2 

 
151 
18 

  
9.424 

42 

 

Overige voorzieningen 18.3 233  269  

   402  9.735 
      
      
      
Langlopende schulden 19     
Leningen kredietinstellingen 19.1  127.002  120.882 
      
      
      
Kortlopende schulden 50     
Schulden aan kredietinstellingen  3.880  7.873  
Schulden aan leveranciers  3.223  1.873  
Belastingen en premies      
 sociale verzekeringen  2.728  728  
Schulden inzake pensioenen  54  59  
Schulden aan gemeente Wageningen  42  42  
Overlopende passiva  3.835  6.043  

   13.762  16.618 
      

Totale passiva   575.040  564.448 
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Enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 2015 
(x € 1.000)  
 

  2015 2014 

    
 Ref.   
Bedrijfsopbrengsten    
Huuropbrengsten 24 30.823 29.981 
Opbrengsten servicecontracten 25 2.864 2.762 
Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille 26 357 235 
Geactiveerde productie eigen bedrijf 27 504 497 
Overige bedrijfsopbrengsten 51 135 168 

Som der bedrijfsopbrengsten  34.683 33.643 
    
Bedrijfslasten    
Afschrijvingen op (im)materiële vaste activa 52 586 492 
Lonen en salarissen 30 2.965 3.179 
Sociale lasten 31 455 463 
Pensioenlasten 32 454 539 
Lasten onderhoud 33 7.419 5.761 
Leefbaarheid 34 221 171 
Lasten servicecontracten 35 2.853 2.751 
Overige bedrijfslasten 53 7.790 8.213 

Som der bedrijfslasten  22.743 21.591 
    
Saldo bedrijfsopbrengsten / bedrijfslasten   11.940 12.098 
    
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 
vastgoedportefeuille 38 8.823 (45.083) 
    
Financiële baten en lasten    
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 54 46 28 
Rentelasten en soortgelijke kosten 40 (5.047) (4.960) 
    

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening (voor belasting)  15.762 (37.941) 

    
Belastingen 41 891 1.152 
Resultaat deelnemingen 55 8 24 
    

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening (na belasting)  16.661 (36.765) 
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Toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december 2015 en winst- en 
verliesrekening over 2015 

 Grondslagen van waardering en bepaling van het resultaat 42
De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling voor de enkelvoudige 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 hoofdstukken 2 tot en met 3 opgenomen toelichting op de 
geconsolideerde balans en winst-en-verliesrekening.  

42.1 Deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend.  
Deelnemingen waarin we invloed van betekenis kunnen uitoefenen, waarderen we volgens de 
vermogensmutatiemethode (nettovermogenswaarde). Wanneer we 20% of meer van de 
stemrechten kunnen uitbrengen, gaan we er vanuit dat we invloed van betekenis hebben. 
 
We berekenen de nettovermogenswaarde volgens de grondslagen die gelden voor deze 
jaarrekening; voor deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor 
aanpassing aan deze grondslagen, gaan we uit van de waarderingsgrondslagen van de 
betreffende deelneming.  
 
Indien de waarde van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, waarderen 
we deze op nihil. Indien en voor zover wij in deze situatie geheel of ten dele instaan voor de 
schulden van de deelneming respectievelijk het stellige voornemen hebben de deelneming tot 
betaling van haar schulden in staat te stellen, treffen we een voorziening. 

42.2 Vorderingen en schulden op maatschappijen waarin wordt deelgenomen 
Vorderingen en schulden op maatschappijen waarin we deelnemen, waarderen we initieel tegen 
de reële waarde, gewoonlijk de nominale waarde. Vervolgens waarderen we tegen 
geamortiseerde kostprijs, waarbij we rekening houden met een eventuele bijzondere 
waardevermindering. 
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Toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december 2015 en de winst- en 
verliesrekening over 2015  

 Algemene toelichting 43
In de toelichting op de enkelvoudige balans en winst- en verliesrekening worden alleen de 
jaarrekeningposten toegelicht die afwijken van de geconsolideerde jaarrekening.  

 Materiële vaste activa 44
 
De mutaties in de materiële vaste activa zijn in het navolgende schema samengevat: 
 

 Onroerende en roerende zaken ten 
dienste van de exploitatie 

 x € 1.000) 

Stand per 31 december 2014  
Verkrijgingsprijzen 8.251 
Cumulatieve waardeverminderingen  
 en afschrijvingen (4.956) 
  

Boekwaarden  3.295 

  
Mutaties 2015  
Investeringen 645 
Desinvesteringen 0 
Afschrijvingen desinvesteringen 0 
Afschrijvingen (583) 
  

Totaal mutaties 62 

  
Stand per 31 december 2015  
Verkrijgingsprijzen 8.896 
Cumulatieve waardeverminderingen  
 en afschrijvingen (5.539) 
  

Boekwaarden 3.357 

  

 Deelnemingen 45
 Deelnemingen in groeps- 

maatschappij 

 (x € 1.000 ) 
  
Saldo per 1 januari 2015 349 
Investeringen 0 
Resultaat deelnemingen 8 
Dividend 0 
Desinvesteringen  0 
Waardeverminderingen 0 
  

Saldo per 31 december 2015 357 
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De deelnemingen betreffen: 
(x € 1.000) Aandeel resultaat 

boekjaar 
Eigen vermogen 
per 31 december 

Volledig geconsolideerde 
groepsmaatschappijen 
Ecovallei B.V., Wageningen 

 
 

100% 

 
 
8 

 
 

357 
    
Overige kapitaalbelangen (minder dan 
20%) 

   
 

Woningnet, Weesp 0,0%   

 Lening aan Ecovallei B.V. 46
 
Om de aanschaf van de WKO-installatie door de Ecovallei B.V. mogelijk te maken, hebben we 
een lening verstrekt aan de Ecovallei B.V. Deze aflossingsvrije lening heeft een hoofdsom van  
€ 445.000 en een looptijd van 20 jaar. De lening is verstrekt op 29 december 2014 en de 
rentevoet is 7,5%. Dit rentepercentage zal na tien jaar (op 29 december 2024) worden herzien. 

 Overige vorderingen 47
Het saldo kan als volgt worden gespecificeerd: 

 31-12-2015 31-12-2014 

 (x € 1.000)  

  
Vorderingen op vertrokken huurders 181 160 
Vorderingen op zittende huurders 4 11 
Overige 18 68 
   

Totaal overige vorderingen 203 239 

De stijging van de vorderingen op onze huurders wordt veroorzaakt door de economische crisis 
die ook veel van onze huurders raakt. 

 Liquide middelen 48

 31-12-2015 31-12-2014 

Direct opvraagbaar (x € 1.000)  
Kas/bank/giro 350 6.882 

 
De liquide middelen zijn volledig direct opvraagbaar. Door de Bank Nederlandse Gemeenten is 
een kredietfaciliteit ter beschikking gesteld van € 2.500.000. Hiervoor zijn geen zekerheden 
gesteld.  

 Eigen vermogen 49
Het verloop van de overige reserve is als volgt: 

 2015 2014 

 (x € 1.000)  
  

Stand per 1 januari 417.213 453.978 
Bij: uit de winstverdeling over het boekjaar 16.661 (36.765) 
   

Stand per 31 december 433.874 417.213 

Overeenkomstig artikel 25 van onze statuten dient het gehele vermogen binnen de kaders van de 
woonwet en afgeleid het Bbsh worden besteed. 
 
Ultimo 2015 is in totaal € 378,8 miljoen aan ongerealiseerde herwaarderingen in de overige 
reserves begrepen (2014: 372,3 miljoen).  
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 Kortlopende schulden 50

 31-12-2015 31-12-2014 

 (x € 1.000)  
Schulden aan kredietinstellingen 3.880 7.873 
Schulden aan leveranciers 3.223 1.873 
Belastingen en premies sociale verzekeringen 2.728 728 
Schulden inzake pensioenen 54 59 
Schulden aan gemeente Wageningen 42 42 
Overlopende passiva 3.835 6.043 
   

 13.762 16.618 

 Overige bedrijfsopbrengsten 51

 2015 2014 

 (x € 1.000)  
  

Beheersdiensten 132 162 
Diversen 3 6 
   

 135 168 

 Afschrijvingen op (im)materiële vaste activa 52

 2015 2014 

 (x € 1.000)  
  

Afschrijving financiële vaste activa (disagio) 3 5 
Afschrijving activa ten dienste van de exploitatie 583 487 
   

 586 492 

 Overige bedrijfslasten 53

 2015 2014 

 (x € 1.000)  
Beheerskosten   
Algemene beheers- en administratiekosten 702 993 
Automatiseringskosten 707 655 
Bestuurskosten 162 91 
Diverse bedrijfslasten 832 652 

Subtotaal beheerskosten 2.403 2.391 

   
Heffingen   
Belastingen 1.425 1.375 
Verzekeringen 100 88 
Contributie Aedes / MOOI 43 45 
Bijdrage sanerings- en projectsteun 0 1.029 
Bijdrage autoriteit woningcorporaties 17 0 
Verhuurderheffing 3.490 3.065 

Subtotaal heffingen 5.075 5.602 

   
Wonen gerelateerde bedrijfslasten   
Huurderparticipatie 29 47 
Diverse 283 173 

Subtotaal wonen gerelateerde bedrijfslasten 312 220 

   

 7.790 8.213 
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 Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 54

 2015 2014 

 (x € 1.000)  
  

Rente op liquide middelen 46 28 

 

 Resultaat deelnemingen 55

 2015 2014 

 (x € 1.000)  
  

Resultaat deelneming Ecovallei B.V. 8 24 
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 Overige informatie 56

56.1 Gemiddeld aantal werknemers 
Eind 2015 hadden wij 54 werknemers in dienst. Dit betreft 48,5 fulltime equivalenten (2014: 49,6 
fte’s). Geen van de werknemers is buiten Nederland werkzaam (2014: 0). 

56.2 Bestuurder en Raad van Toezicht 

56.2.1 Bezoldiging bestuurder 
De bezoldiging van bestuurder kan de volgende elementen bevatten: 

 periodiek betaalde beloningen (zoals salarissen, sociale lasten, vakantiegeld, doorbetaling bij 
vakantie en ziekte, ter beschikking stelling van auto),  

 beloningen betaalbaar op termijn (zoals pensioenlasten, levensloop, VUT, sabbatical leave 
en jubileumuitkeringen)  

 uitkeringen bij beëindiging van het dienstverband en  

 winstdelingen en bonusbetalingen.  
 
De bezoldiging van de bestuurder kan als volgt per worden gespecificeerd (op grond van het 
jaarrekeningrecht): 
 
 
 
(x € 1.000) 

Periodiek 
betaalde 

beloningen 

Beloningen 
betaalbaar op 

termijn 

Uitkering bij 
beëindiging van 

het dienstverband 

Winstdeling en 
bonus 

 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 
L.J.P.M. Janssen 158 160 23 46 0 0 0 0 
J. Meijer 19 0 0 0 0 0 0 0 
W.G.M. Stribos 0 0 0 0 0 0 0 0 

Totaal 177 160 23 46 0 0 0 0 

 
Het vaste deel van het salaris van bestuurder 1 wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van het 
consumptie prijsindex (cpi) van het voorafgaande jaar. In 2015 is een toeslag toegepast van 
0,98% (is cpi 2014). 
 
56.2.2 Bezoldiging Raad van Toezicht 
De bezoldiging van de Raad van Toezicht kan als volgt worden gespecificeerd (bedragen 
exclusief btw). Deze lasten worden gepresenteerd onder overige bedrijfslasten (bestuurskosten): 
 

 Als lid van de Raad van 
Toezicht 

Overige kosten 
vergoedingen 

 2015 2014 2015 2014 

 (x € )    
De heer drs. A.S.F. van Asseldonk, voorzitter 8.075 7.875 0 0 
De heer drs. J. Kalisvaart AA, lid 7.952 7.755 72 92 
De heer ing. J. Meijer MSc, lid 5.683 7.513 21 8 
Mevrouw ir. M.A.J. van Schaijik, lid  7.952 7.755 35 42 
De heer K.H. Spiering AAG., lid t/m 2 juli 2014 0 3.849 0 14 
Mevrouw mr. dr. M.H.A. Strik, lid 7.952 7.755 118 168 
De heer C.P.M.J. de Waal RC RB MBA, lid vanaf 
2 juli 2014 

7.794 3.700 270 74 

 45.408 46.202 516 398 
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56.3 Wet Normering Topinkomens (Wnt) – opgave van topfunctionarissen 
Omschrijving 2015 2014 

Naam ir. ing. L.J.P.M. Janssen MRE ir. ing. L.J.P.M. Janssen MRE 

Functie Directeur / Bestuurder Directeur / Bestuurder 

Duur en omvang dienstverband 
in boekjaar 

Fulltime, van 1 januari t/m 31 
december 

Fulltime, van 1 januari t/m 31 
december 

Beloning € 165.220 € 132.948 

Werkgeversdeel vrijwillige 
sociale verzekeringspremies 

€ 2.559  € 2.344 

Belastbare vaste en variabele 
onkostenvergoedingen 

€ 0 € 0 

Voorzieningen beloningen 
betaalbaar op termijn  

€ 22.755 € 46.296 

Totaal € 190.534 € 181.588 

Norm volgens de Wnt-staffel 
woningcorporaties 

€ 148.800* € 148.800* 

 
* Het contract van de heer Janssen voldoet aan de eisen van het overgangsrecht. We zullen zijn 
beloning vanaf 2017 in vier jaar tijd verlagen naar de lagere norm volgens de Wnt-staffel. In de 
beloning van 2015 hebben we een nabetaling van € 30.350 opgenomen. Het gaat hierbij om een 
correctie van de levensloopregeling van de heer Janssen. In eerdere jaren hebben we dit bedrag 
gestort in de levensloopregeling en in de WNT-verantwoording meegenomen, maar bij de 
verloning van de uitkering levensloop hebben we vastgesteld dat we te veel in de 
levensloopregeling hebben gestort. Het surplus hebben we daarom in 2015 alsnog als salaris 
aangemerkt. We hebben geen nieuwe beloningsafspraken gemaakt. 
 
Omschrijving 2015 

Naam Ing. J. Meijer MSc 

Functie Gedelegeerd lid RvT / bestuurder a.i. 

Duur en omvang dienstverband in boekjaar Parttime (50%), van 25 september t/m 24 december 

Beloning € 18.600 

Werkgeversdeel vrijwillige sociale 
verzekeringspremies 

€ 0  

Belastbare vaste en variabele 
onkostenvergoedingen 

€ 0 

Voorzieningen beloningen betaalbaar op 
termijn  

€ 18.600 

Totaal € 18.600  

Norm volgens de Wnt-staffel 
woningcorporaties 

€ 148.800 (bij 50% en voor drie maanden: € 18.600) 

 
Omschrijving 2015 

Naam Ir. W.G.M. Stribos 

Functie Interim bestuurder 

Duur en omvang dienstverband in boekjaar Parttime (66,67%), van 25 december t/m 31 december 

Beloning € 0 

Werkgeversdeel vrijwillige sociale 
verzekeringspremies 

€ 0  

Belastbare vaste en variabele 
onkostenvergoedingen 

€ 0 

Voorzieningen beloningen betaalbaar op 
termijn  

€ 0 

Totaal € 0  

Norm volgens de Wnt-staffel 
woningcorporaties 

€ 4.200 (24 x € 175) 
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Naam drs. A.S.F. van Asseldonk  
Functie Voorzitter RvT 
Duur en omvang dienstverband in boekjaar 1 januari t/m 31 december  

(2014: idem) 
Beloning (excl. btw) € 8.075 (2014: € 7.875) 
Belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen € 0 (2014: € 0) 
Beloning betaalbaar op termijn € 0 (2014: € 0) 
Totaal € 8.075 (2014: € 7.875) 
Maximale bezoldiging volgens WNT € 22.320 
 
Naam drs. J. Kalisvaart AA  
Functie Lid RvT 
Duur en omvang dienstverband in boekjaar 1 januari t/m 31 december (2014: idem) 
Beloning (excl. btw) € 7.952 (2014: € 7.755) 
Belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen € 28 (2014: € 48) 
Beloning betaalbaar op termijn € 0 (2014: € 0) 
Totaal € 7.980 (2014: € 7.803) 
Maximale bezoldiging volgens WNT € 14.880 
  
Naam ing. J. Meijer MSc  
Functie Lid RvT 
Duur en omvang dienstverband in boekjaar 1 januari t/m 24 september en 

25 december t/m 31 december  
(2014: 1 januari t/m 31 december) 

Beloning (excl. btw) € 5.683 (2014: € 7.513) 
Belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen € 0 (2014: € 4)  
Beloning betaalbaar op termijn € 0 (2014: € 0) 
Totaal € 5.683 (2014: € 7.517) 
Maximale bezoldiging volgens WNT € 14.880  
 
Naam ir. M.A.J. van Schaijik 
Functie Lid RvT 
Duur en omvang dienstverband in boekjaar 1 januari t/m 31 december (2014: idem) 
Beloning (excl. btw) € 7.952 (2014: € 7.755)  
Belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen € 11 (2014: € 22) 
Beloning betaalbaar op termijn € 0 (2014: € 0) 
Totaal € 7.963 (2014: € 7.777) 
Maximale bezoldiging volgens WNT € 14.880 
 
Naam mr. dr. M.H.A. Strik   
Functie Vicevoorzitter RvT 
Duur en omvang dienstverband in boekjaar 1 januari t/m 31 december (2014: idem) 
Beloning (excl. btw) € 7.952 (2014: € 7.755) 
Belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen € 44 (2014: € 88) 
Beloning betaalbaar op termijn € 0 (2014: € 0) 
Totaal € 7.996 (2014: € 7.843) 
Maximale bezoldiging volgens WNT € 14.880  

 
Naam C.P.M.J. de Waal RC RB MBA   
Functie Lid RvT 
Duur en omvang dienstverband in boekjaar 1 januari t/m 31 december  

(2014: 2 juli t/m 31 december) 
Beloning (excl. btw) € 7.794 (2014: € 3.700) 
Belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen € 0 (2014: € 0) 
Beloning betaalbaar op termijn € 0 (2014: € 0) 
Totaal € 7.794 (2014: € 3.700) 
Maximale bezoldiging volgens WNT € 14.880 

 



 
 

 
 
 
 
Jaarrekening 2015   

 
113 

In 2015 zijn geen dienstverbanden met topfunctionarissen beëindigd of uitkeringen verricht 
wegens beëindiging dienstverband. In 2015 zijn er geen overige functionarissen die een 
bezoldiging hebben ontvangen boven de maximale bezoldiging volgens de WNT. 
 
Bij de samenstelling van bovenstaande verantwoording uit hoofde van de WNT zijn de 
Beleidsregels toepassing WNT 2014 van 20 juni 2014 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties als uitgangspunt gehanteerd. Wij herkennen de door de Minister van BZK 
in zijn kamerbrief van 20 juni 2014 onderkende uitvoeringsproblemen met betrekking tot externe 
niet-topfunctionarissen, en hebben deze categorie in lijn met de door de minister voorgestelde 
gedragslijn niet in de WNT verantwoording betrokken. 
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Opstelling door bestuur en vaststelling en goedkeuring door Raad 
van Toezicht van het jaarverslag en jaarrekening 2015  
 
Het bestuur van de Woningstichting verklaart dat de middelen in 2015 uitsluitend in het belang 
van de volkshuisvesting zijn aangewend en dat de Woningstichting in 2015 in overeenstemming 
met de Aedescode heeft gehandeld. 
 
Wageningen, 30 maart 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het jaarverslag en de jaarrekening 2015 zijn vastgesteld en goedgekeurd door de Raad van 
Toezicht op 30 maart 2016 te Wageningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

De heer ir. W.G.M. Stribos 

interim Bestuurder 

 

 

 

 

 

 

 

De heer drs. A.S.F. van Asseldonk 

(voorzitter) 

 

 

 

Mevrouw mr. dr. M.H.A. Strik (vicevoorzitter) 
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Overige gegevens 

Voorstel resultaatbestemming 

 Statutaire resultaatbestemming 57
In artikel 25 lid 1 van de statuten van de Woningstichting wordt vermeld dat de Woningstichting 
een jaarrekening opstelt conform de voorschriften voor toegelaten instellingen. Het jaarresultaat 
mag derhalve alleen ingezet worden binnen de sector en dient ten gunste dan wel ten laste van 
de algemene reserve te worden gebracht. 

 Voorstel resultaatbestemming 58
Het resultaat van € 16.661.000 positief is, vooruitlopend op en onder voorbehoud van de 
goedkeuring door de Raad van Toezicht, toegevoegd aan de overige reserve. 

 Gebeurtenissen na balansdatum 59

Op 14 januari 2016 heeft de Raad van Toezicht de Rechtbank, kamer kantonzaken, verzocht om 
ontbinding van de arbeidsovereenkomst met de Directeur / Bestuurder. Dit verzoek is een gevolg 
van een zakelijk geschil tussen de Directeur / Bestuurder en de Raad van Toezicht dat in 2015 is 
ontstaan. Het zakelijk geschil heeft er uiteindelijk toe geleid dat de arbeidsrelatie dusdanig is 
verstoord dat de Raad zich in het belang van de Woningstichting genoodzaakt zag de 
kantonrechter te verzoeken de arbeidsrelatie met de Directeur / Bestuurder te beëindigen.  
Op 9 maart 2016 heeft de rechter uitspraak gedaan: de arbeidsovereenkomst eindigt per  
15 april 2016 en de transitievergoeding uit hoofde van de WWZ bedraagt € 122.183,15.  

Op 21 maart 2016 diende de zaak bij de Rechtbank, kamer kantonzaken, inzake het zakelijk 
geschil tussen RvT en Directeur / Bestuurder op voet van artikel 96 Rv. De uitkomst van deze 
zaak is ten tijde van de vaststelling van de jaarrekening niet bekend.  

Naast de hiervoor beschreven gebeurtenissen na balansdatum zijn er geen verdere 
gebeurtenissen na balansdatum geweest die van invloed zijn op de jaarrekening 2015. 
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
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Bijlage bij het jaarverslag (BBSH velden) 

 
Volgens de doelstellingenbegroting / ondernemingsplan hanteren we als speerpunt: 
 
1. Governance en strategie 
Onderwerp Doelstelling 2015 Resultaat 31-12-2015 

Strategie Geactualiseerd ondernemingsplan dat voldoet aan ons 
nieuwe kwaliteitsbeleid van het vastgoed in relatie tot 
ons DVM en vastgesteld in overleg met onze 
belanghouders (huurders en gemeente) en 
belanghebbenden. (co-creatie). 

De impact van de Herzieningswet en wijziging in strategische keuzes leidt ertoe dat het 
ondernemingsplan aangepast moet worden. Op dit moment wordt er een addendum 
geschreven bij het huidige ondernemingsplan. Naar verwachting wordt het 
ondernemingsplan in 2016 geactualiseerd. In plaats van een brede oriëntatie brengen wij 
meer focus aan en maken gerichte keuzes. 

Compliance en 
governance 

Nieuwe woningwet geïmplementeerd; onze statuten en 
reglementen zijn in overeenstemming met de nieuwe 
woningwet; organisatorische consequenties in beeld 
gebracht. 

De Herziene Woningwet is aangenomen in de Eerste Kamer. De ingangsdatum is per 1 
juli 2015. Wij werken aan implementatie van de wetgeving in de organisatie. De splitsing 
DAEB en niet-DAEB wordt op dit moment uitgewerkt. Keuze voor administratieve of 
juridische scheiding wordt voorbereid.  
Impact op Governance en onze statuten wordt uitgezocht. Er wordt een projectgroep 
opgericht om zich bezig te houden met de implementatie van de Herzieningswet. 

Warmtewet is geïmplementeerd. Er is een projectplan 
gemaakt waarin de communicatie een belangrijke rol 
speelt. Dit projectplan is in mei 2015 uitgevoerd. 
Alle technische aanpassingen zijn uitgevoerd. Met 
onderhoudsleverancier zijn prestatie indicatoren 
overeengekomen, om risico's vanuit de Warmtewet af 
te dekken. 

De Warmtewet wordt nog aangepast. De ontwikkelingen volgen wij op de voet.  
 
De technische systeemaanpassingen zijn uitgevoerd in een aantal complexen en wordt 
nu verder uitgerold. Met de onderhoudsleverancier zijn prestatieafspraken gemaakt met 
betrekking tot eisen uit de Warmtewet. Hiermee hebben we een deel van de risico’s naar 
de onderhoudsleverancier overgeheveld. 
 
De leveringscontracten en algemene voorwaarden zijn volgens de laatste inzichten 
opgesteld en juridisch getoetst. Hier volgen wij Aedes ook nauwgezet. Deze contracten 
worden nu toegepast. 

Het resultaat van de visitatie is positief met een 
gemiddelde score van 7,0 (2011: 6,7). 

We hebben in januari 2016 het definitieve visitatierapport ontvangen. Het resultaat is met 
een gemiddelde score van 7,1 positief. De SVWN heeft het visitatierapport gepubliceerd 
op haar website. Ook is het verslag te vinden op onze website. 

Belang-
houders 
(gemeente en 
huurders) 

Onze nieuwe prestatieafspraken met de gemeente 
Wageningen, die voldoen aan het afwegingskader, voor 
de periode 2016 - 2020 zijn gemaakt en door zowel de 
gemeente als de Woningstichting ondertekend. Met de 
bewonerscommissies is overleg geweest en zij hebben 
advies gegeven. Aan de bewonerscommissies is 
gemotiveerd teruggekoppeld welke adviezen wel of niet 
zijn overgenomen. 

De gemeente Wageningen heeft aangegeven niet in 2015 maar in 2016 een nieuwe 
Woonvisie en prestatieafspraken te willen maken. In 2015 hebben wij al wel de impact 
van de Woningwet op de Woonvisie en prestatieafspraken in beeld gebracht ter 
voorbereiding. Tevens bereiden wij op ambtelijk niveau al zaken voor. Ook met de 
huurders zijn al voorbereidende bijeenkomsten gepland. In het kader van de Woningwet 
moeten voor 1 november de prestatieafspraken worden herijkt. Dit dient jaarlijks te 
worden gedaan. Dit hebben we samen met de gemeente opgepakt. Het addendum bij de 
prestatieafspraken is goedgekeurd. 
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2. Woonruimteverdeling en verhuur 
Onderwerp Doelstelling 2015 Resultaat 31-12-2015 

Beschikbaar-
heid 

De primaire voorraad van sociale woningen is bepaald 
en het beleid is daarop afgestemd. 
De niet-DAEB voorraad is bepaald en het beleid is 
daarop afgestemd. 

Het afgelopen jaar hebben we samen met huurders en gemeente hard gewerkt aan ons 
nieuwe huurbeleid. In het huurbeleid staat aan wie woningen worden verhuurd, hoe 
woningen betaalbaar blijven, rekening houdend met wet- en regelgeving. Het nieuwe 
huurbeleid gaat in op 1 januari 2016 en heeft vooral gevolgen voor nieuwe huurders. Voor 
bestaande huurders is het onderdeel huurverhoging een belangrijk onderdeel. 
Onderstaande tabel geeft aan dat er 15% van de woningvoorraad is toegevoegd aan de 
betaalbare voorraad. De dure voorraad is teruggebracht naar 15%.

 
Doorstroming De doorstroming op gang brengen van zittende oudere 

1 en 2 persoonshuishoudens in een grondgebonden 
woning naar een stapelbouw (nultreden)woning zodat 
deze woningen beschikbaar komen voor 2 of 
meerpersoonshuishoudens. 

In 2015 als proef gestart met het project om ouderen te benaderen en bemiddelen naar 
een geschikte kleinere woning zodat de eengezinswoning vrij komt voor twee of 
meerpersoonshuishoudens. In 2015 zijn er twee huurders bemiddeld. Dit project wordt in 
2016 voortgezet . 
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3. Kwaliteit van het woningbezit 
Onderwerp Doelstelling 2015 Resultaat 31-12-2015 

Realiseren van 
de vastgoed-
opgave 

Het jaarlijks monitoren van de ontwikkelingen op de 
woningmarkt, de bijgestelde strategie van de 
woningvoorraad wordt in het DVM vastgelegd en de 
vertaald in de meerjarenonderhoudsbegroting. 

Begin 2015 is een eerste QuickScan gemaakt van de strategie en geplande 
investeringsprojecten 2016 t/m 2021 met als doel dat we de juiste en verantwoorde 
investeringen doen. Op basis van deze uitkomsten is de meerjarenonderhoudsbegroting 
samengesteld. De jaarbegroting voor 2016 is hierop gebaseerd. 
 

Duurzame 
woning en 
woon-
omgeving 

Na uitvoering van verbeteringen (voorwaarde: aanpak 
binnen- en buitenzijde) is de energetische kwaliteit van 
de woning op een gemiddelde energie index van 1,25 
(gemiddeld energielabel B). 

Voor de 229 woningen binnen de drie groot onderhoudsprojecten 2015 waar 
duurzaamheid deels gefinancierd is met subsidie is de toename van de energetische 
kwaliteit gerealiseerd. In de uiteindelijke realisatie zijn al deze woningen naar energielabel 
A en A++ getransformeerd. Daarmee hebben we meer geleverd dan de doelstelling. 

 Toepassen duurzame energiebronnen (met name 
zonne-energie) in de bestaande bouw in samenwerking 
met gemeente en Wageningse ondernemingen. 
Kennisvergroting. 

Dit jaar is gebruikt om een aantal proefprojecten op het gebied van 
installatietoevoegingen te monitoren. Op basis van de uitkomsten zijn conclusies 
getrokken. Het gaat hierbij om de volgende pilots die we de afgelopen jaren hebben 
uitgezet: Toepassen gasabsorptiepompen, luchtwarmtepompen, PV zonnepanelen, WKO 
installatie, zonneboilers met warmteterugwinning via de rookgas 
 

 
4. Wonen en zorg 
Onderwerp Doelstelling 2015 Resultaat 31-12-2015 

Realisatie 
zorgvastgoed 

Het WonenPlus-concept, het langer zelfstandig thuis 
wonen, is verder doorontwikkeld en aan specifiek 
daarvoor aangewezen complexen gekoppeld. 

Het visiedocument op wonen en zorg wordt binnenkort besproken. Een onderdeel 
daarvan is het wonen-plus concept verder door ontwikkelen. We gaan kijken wat we 
oudere bewoners in Wageningen willen en kunnen bieden, op het gebied van wonen en 
meer. Wij zijn gestart met het bezoeken van ouderen in grote eengezinswoningen (3 of 
meer slaapkamers) om te inventariseren wat hun behoeften zijn en te bepalen wat ze 
nodig hebben om de stap te zetten naar een appartement te verhuizen. 

 
5. Betrekken huurders bij beheer en beleid 
Onderwerp Doelstelling 2015 Resultaat 31-12-2015 

Klantvisie Actieve participatie van de bewonerscommissies en/of 
huurders over het beheer en beleid. Duidelijk 
afsprakenstelsel opgesteld. 

We zijn het vernieuwde participatiebeleid aan het uitvoeren. Met de agendacommissie 
voeren we de participatieagenda voor 2015 uit. We hebben twee nieuwe leden geworven 
en van drie leden afscheid genomen. We zijn bezig met het professionaliseren door het 
volgen van een masterclass over invloed en zeggenschap huurders in de nieuwe 
Woningwet. Vervolgens professionaliseren we de bewonerscommissies 
(samenwerkingsovereenkomst evalueren en aanpassen). Voor de komende periode 
staan de woonvisie en hierbij behorende prestatieafspraken op stapel. 
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6. Leefbaarheid 
Onderwerp Doelstelling 2015 Resultaat 31-12-2015 

Een leefbare 
aantrekkelijke 
woon-
omgeving 

Eerste aanzet voor het opstellen van 
buurtbeheerplannen is gerealiseerd. 

Vanuit onze vastgoedmodule (VIM), die op dit moment wordt gevuld, komen straks o.a. 
de gegevens die we nodig hebben voor het opstellen van een buurtbeheerplan. We zijn 
bezig met het format wat er in een buurtbeheerplan moet komen te staan. Dit is van 
belang voor het beoordelen van een wijk (bijvoorbeeld mutatiegraad en acceptatiegraad) 
en dus het vullen van het buurtbeheerplan. Hiervoor maken we ook een koppeling met 
o.a. Fleximatch. 

 
7. Organisatie en bedrijfsvoering 
Onderwerp Doelstelling 2015 Resultaat 31-12-2015 

Resultaat-
gerichte 
organisatie 

Alle primaire klantprocessen zijn succesvol ingericht, 
internetgeörienteerd en kosten/ baten zijn inzichtelijk. 

De primaire processen zijn in de implementatiefase. Naar verwachting is dit uiterlijk 
mei/juni 2016 gerealiseerd.  

Alle primaire processen zijn ingericht met KPI's op 
doorlooptijd en kwaliteit en worden aangescherpt met 
uitkomsten klantenpanels, aftersales en 
klachtenmanagement 

KPI’s op doorlooptijd is gerealiseerd. M.b.t. KPI’s op kwaliteit wordt op korte termijn een 
uitspraak gedaan. De PDCA cyclus m.b.t. de uitkomsten van klantenpanels, aftersales en 
klachtenmanagement is op 31-12 in bespreking en maakt deel uit van een 
onderzoeksstructuur. De verwachting is dat ook dit thema wordt afgerond in de lente van 
2016 

 Opdrachten zijn optimaal geïmplementeerd en geborgd 
in de dagelijkse bedrijfsvoering: 
1. SMART maken projectdoelen over zaakgericht 
werken,  
2. PDCA cyclus w.o. KPI's en klachtenmanagement in 
de klantprocessen,  
3. de beoogde kostenreductie en het actief sturen op 
proceskosten, proces-, systeemeigenaarschap en 
functioneel beheer,  
4. inzet van social media en website en  
5. de vertaalslag van deze thema's naar alle R&O's zijn 
gerealiseerd en medewerkers en leidinggevenden 
worden opgeleid en getraind.  
 

1.Het SMART maken van projectdoelen en spelregels over zaakgericht werken zit in de 
afrondingsfase.  
2.Het vormgeven van de PDCA cyclus maakt deel uit van onze onderzoeksstructuur en is 
naar verwachting gereed in de lente van 2016.  
3.De beoogde kostenreductie is prominent thema op de agenda van het management. De 
structuur voor verantwoordelijkheden, bevoegdheden, samenhang tussen functies en 
navenante functiebeschrijvingen zijn voorbereid. Implementatie en opleidingsprogramma 
wordt verwacht in januari/ februari 2016. 
4.De inzet van social media is gerealiseerd. In het 1

e
 kwartaal van 2016 vindt een eerste 

evaluatie plaats. De interactieve nieuwe website gaat in het eerste kwartaal van 2016 in 
de lucht. Dit hangt samen met de afronding van een aantal andere projecten.  
5. De vertaalslag van alle thema’s naar het R&O (vanaf 2016 POP) is gerealiseerd.  
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8. Financiën 
Onderwerp Doelstelling 2015 Resultaat 31-12-2015 

Financieel 
gezond en 
toereikend 
gefinancierd 

Geïntegreerd investeringsstatuut opgesteld en 
goedgekeurd.  

Vanuit de Woningwet moeten we een financieel reglement opstellen. Dit reglement heeft 
een grote overlap met ons treasurystatuut en ons investeringsstatuut. Daarom hebben we 
besloten te wachten op de AMvB en de actualisering van het investeringsstatuut te 
koppelen aan het financieel reglement. Dit hebben we zo met de AC/RvT afgesproken. 
We pakken het in 2016 op. 

Voldoende financiering beschikbaar om onze niet-
DAEB activiteiten (zoals Torckdael en parkeergarages) 
uit te kunnen voeren. Nauwe relatie onderhouden met 
BNG en opbouwen van een goede relatie met 
"commerciële" banken. Treasurystatuut toetsen aan 
Woningwet. 

Het WSW en de BNG zijn akkoord met ons bidbook voor de ongeborgde financiering 
Torckdael. De financieringsaanvraag is goedgekeurd. We mogen de eigen middelen ook 
voor 2016 inzetten waardoor de ongeborgde financieringsbehoefte beperkt is. 

Risico’s 
beheerst 

Risicobereidheid en risicostrategie vastgesteld en 
risicomanagement ingebed in de organisatie. 

Als gevolg van de lopende organisatieontwikkelingen, alsmede de implementatie van de 
Woningwet is het uitwerken van concreet risicomanagementplan, waarin onder meer de 
risicobereidheid van de organisatie wordt vastgelegd, uitgesteld tot halverwege 2016. We 
hebben in 2015 voorbereidingen getroffen. 

Stabiele 
rendementen 
 

In staat zijn om per type vastgoed en op complexniveau 
de rendementen te rapporteren en de ontwikkeling 
hiervan in te schatten, te volgen en waar nodig bij te 
stellen; rendementen totale vastgoedportefeuille 
komende vijf jaar inzichtelijk en stabiel. 

Rendementen op complex niveau en type vastgoed in historie bekend door IPD-
deelname. Om ook naar de toekomst toe te kunnen sturen op rendementen dient 
mogelijk een eigen taxatiemanagement systeem aangeschaft te worden. Eerste oriëntatie 
van de mogelijkheden die passen bij onze organisatie (omvang) vindt nu plaats. 
 
Rendementen worden ook gehanteerd voor beoordeling nieuwbouw projecten. Normen 
voor rendementen zullen worden opgenomen in investeringsstatuut. 

Vermogen 
volkshuis-
vestelijk 
ingezet 

Het minimaal benodigde eigen vermogen is bekend 
incl. risico-opslag (als onderdeel risicostrategie). 
 

In de financiële kaders worden ook de normen van AW/ILT inzake draagkracht van 
vermogen in beeld gebracht om op die manier de externe norm van het minimaal 
benodigd eigen vermogen te bepalen. De begroting 2016 is beoordeeld door Finance 
Ideas. Zij hebben ook gekeken naar de toetsingskaders van WSW en AW/ILT en 
geconcludeerd dat we hieraan voldoen met onze begroting. 
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Algemene gegevens 
 
Naam 

de Woningstichting  
 
Vestigingsplaats 

Gemeente Wageningen 
 
Adres 

Olympiaplein 26, 6707 EN Wageningen 
 
Correspondentieadres 

Postbus 38, 6700 AA Wageningen 
 
Telefoonnummer 

Voor huurders: 0800 – 0317 
Voor andere zakelijke relaties: 0317 – 47 16 00 
 
Faxnummer 

0317 – 47 16 01 
 
Website 

www.dewoningstichting.nl 
 
E-mailadres 

info@dewoningstichting.nl 
 
Datum en nummer van het Koninklijk Besluit waarbij de instelling is toegelaten 

16 februari 1920 nummer 47 
 
Datum en nummer van de inschrijving in het Handelsregister gehouden door de Kamer van Koophandel 
en Fabrieken voor Centraal Gelderland te Arnhem 

6 januari 1919 nummer 09002855 
 
Datum en nummer inschrijving in het Nationaal Register Volkshuisvestingsinstellingen als organisatie die 
de Governancecode Woningcorporaties onderschrijft 

17 september 1996 nummer NRV-2300 
 
Verbindingen 

Sinds 25 oktober 2013 hebben wij een verbinding: Ecovallei B.V.. 
 
Lidmaatschap  

Aedes Branchevereniging van woningcorporaties, Hilversum 
Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW), Utrecht 
 
Erkend leerbedrijf 

2 juli 2012, Fundeon (MBO middenkaderfunctionaris Bouw) 
4 april 2013, Stichting Ecabo (MBO economisch/administratief, ICT- of veiligheidsberoep) 
 
Datum in bezit van KWH-Huurlabel 

19 juni 2000, geldig tot 31 maart 2016 
 
Datum in bezit van KWH-label Goed Bestuur 

14 mei 2009, geldig tot 1 juli 2016 
 
Datum in bezit van KWH-label Participatie 

8 juli 2010, geldig tot 15 april 2017 
 
Datum in bezit van KWH-label Maatschappij 

24 november 2011, geldig tot 7 oktober 2017 
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Begrippenlijst5 
Begrip Definitie / omschrijving 

Agendacommissie Participatie De Agendacommissie is opgericht in overleg met de bewonerscommissies 
en behandelt volkshuisvestelijke zaken op beleidsniveau. De commissie 
organiseert de jaarlijkse openbare vergadering en bepaalt jaarlijks de 
agenda van de onderwerpen waarop bewonerscommissieleden advies 
kunnen uitbrengen. De commissie bestaat uit vijf 
bewonerscommissieleden en twee medewerkers van de Woningstichting. 

Bedrijfswaarde 
 

De bedrijfswaarde is gelijk aan de contante waarde van de toekomstige 
inkomsten (onder andere: huren, eventuele bijdragen en overige 
opbrengsten) verminderd met de contante waarde van de toekomstige 
uitgaven (onder andere: onderhoud, beheerkosten, belastingen en 
verzekeringen) over de restant levensduur van het bezit. Omdat de 
inkomsten en uitgaven per jaar zijn uitgedrukt in euro’s van dat jaar, 
worden deze via een contantmakingsfactor (de disconteringsvoet) naar 
het basisjaar teruggerekend. Dat wil zeggen: uitgedrukt in euro’s van het 
betreffende basisjaar. De bedrijfswaarde laat de verdiencapaciteit van het 
bezit zien voor de resterende levensduur. 

Bidbook Een schriftelijke beschrijving en een financieel overzicht van een 
nieuwbouwproject, bedoeld om financiering voor het project te verkrijgen. 

Break clausules Bepalingen in een contract op grond waarvan één van de contractpartijen 
het contract voortijdig kan beëindigen. 

Bruto bedrijfslasten 
 

De bruto bedrijfslasten bestaan uit de lonen en salarissen, de sociale 
lasten en pensioenlasten en de overige bedrijfslasten. De bruto 
bedrijfslasten zijn gelijk aan de variabele exploitatielasten minus de 
onderhoudslasten. 

Centraal Fonds Volkshuisvesting 
(CFV) 

Zelfstandig bestuursorgaan van het ministerie van VROM. Adviesorgaan 
van de minister. Houdt financieel toezicht en heeft saneringsfunctie. Het 
oordeel van het CFV geeft aan of het volkshuisvestelijk beleid van de 
corporatie in financieel opzicht kan worden gecontinueerd en of de 
voorgenomen activiteiten passen binnen de financiële ruimte die de 
corporaties tot haar beschikking heeft. 

DAEB (en niet-DAEB) Er is sprake van DAEB (Dienst van Algemeen en Economisch Belang) als 

overheden specifieke verplichtingen opleggen aan de organisatie die de 
dienst aanbiedt en daarbij (eventueel) financieel bijspringen, om ervoor te 
zorgen dat deze dienst op de gewenste wijze wordt aangeboden. 

Derivaten Een (rente-)product dat van een andere transactie, product of gebeurtenis 
is afgeleid. 

Energie Index De Energie Index is sinds 1998 de indicator van de energie prestatie van 
een woning of gebouw. Hoe lager de Energie Index, hoe beter. De 
Energie Index wordt bepaald met behulp van een Energie Prestatie 
Advies (EPA), maatwerkadvies of een energielabel. 

Financiering 
 

Het aantrekken van de benodigde middelen voor de dekking van 
vermogensbehoefte voor een periode van minimaal twee jaar. Deze 
middelen kunnen bestaan uit zowel eigen vermogen als vreemd 
vermogen. 

Financieringsbehoefte 
 

De behoefte om uit (interne of externe) bronnen vermogen aan te trekken 
voor de dekking van vermogensbehoefte. 

Huurderving Het bedrag aan huur dat gemist wordt over de periode dat er geen 
huurcontract op de woning of het pand is. 

Interest coverage ratio (ICR) Geeft aan hoeveel maal een onderneming haar interestlasten verdient. 
Het is om die reden een maatstaf voor de mate waarin de winst voor 
interest en belasting kan terugvallen zonder dat de onderneming in 
financiële moeilijkheden komt.  

Jaarresultaat 
 

Het jaar resultaat is de resultante van de baten en lasten in het 
desbetreffende boekjaar. In principe is het jaarresultaat gelijk aan de 
mutatie van het eigen vermogen in het betreffende boekjaar 

Loan to value De verhouding tussen de langlopende leningen en de waarde van het 
vastgoed. 

                                                   
5
 We hebben onder andere gebruik gemaakt van de begrippenlijst van CFV en van Vastgoedbeheer Lexicon  

(W.G. Keeris) en van Wikipedia. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Interest
http://nl.wikipedia.org/wiki/Belasting_(fiscaal)
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Begrip Definitie / omschrijving 

Lotingwoning Bij loting telt de inschrijfduur niet, maar bepaalt het lot wie de woning 
toegewezen krijgt. Zo heeft iedereen dezelfde kans. Het inschrijfnummer 
bij huiswaarts.nu is het lotnummer. Jaarlijks worden er verschillende 
soorten woningen verloot, zodat er voor iedere woonwens een kans is. 
Een computerprogramma, waar wij geen invloed op hebben, bepaalt wie 
de gelukhebber is. 

Marktwaarde in verhuurde staat Voor het bepalen van de reële waarde van het vastgoed wordt 
aangesloten bij het waarde- begrip marktwaarde in verhuurde staat. Dit 
wordt bepaald aan de hand van de discounted cash flow-methode (netto 
contante waardeberekening). 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. Daarnaast wordt een eindwaarde bepaald na afloop van de 
DCF-periode van 15 jaar (de zogenaamde exit yield). 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 ver- koop van 
individuele woningen wordt overgegaan. De mutatiegraad wordt bepaald 
op basis van ervaringscijfers uit het verleden waarbij rekening wordt 
gehouden met mutatiegraad verhogende incentives naar de huurder. Bij 
beide scenario’s wordt ervan uitgegaan dat het object/complex in zijn 
geheel aan een derde wordt verkocht en dat deze derde de afweging 
maakt tussen beide scenario’s. Per complex wordt uiteindelijk het scenario 
met de hoogste uitkomst gelijk gesteld aan het begrip ‘marktwaarde in 
verhuurde staat’, zijnde de reële waarde waartegen de waardering van het 
vastgoed plaats vindt.  
De parameters voor deze waardering worden vooraf getoetst door een 
taxateur. Na het in- terne taxatieproces wordt een derde deel van het 
getaxeerde bezit getoetst en gevalideerd door een externe taxateur.  

Netto bedrijfslasten 
 

De netto bedrijfslasten bestaan uit de bruto bedrijfslasten verminderd met 
de ontvangen vergoedingen voor geleverde diensten, de overige 
bedrijfsopbrengsten en de geactiveerde productie voor het eigen bedrijf. 

Onrendabele investering Een onrendabele investering is het negatieve verschil tussen de 
investerings- of stichtingskosten en de bedrijfswaarde van de sociale 
huurwoning. Met andere woorden: De verwachte opbrengst in de 
toekomst door de woning te verhuren is lager dan de kosten om de 
woning te bouwen. 

Renterisico 
 

De mogelijkheid dat het toekomstige resultaat en/of 
vermogensverhoudingen nadelig worden beïnvloed als gevolg van 
ontwikkelingen in de rente.  
Het risico in absolute zin is de optelsom van jaarlijkse cashflow en 
renteaanpassingen in een bepaalde periode (meestal van 12 maanden). 
Aanpassingen in de rente kunnen betrekking hebben op leningen en 
beleggingen, maar ook op rente-instrumenten.  
Bij het risico in relatieve zin wordt het absolute renterisico gedurende een 
bepaalde periode (meestal 12 maanden) in een percentage van de netto 
financieringsbehoefte ultimo periode uitgedrukt. 

Resultaat uit gewone 
bedrijfsuitoefening 
 

Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening wordt bepaald door de 
bedrijfsopbrengsten (huren, bijdragen en overige bedrijfsopbrengsten) 
minus de bedrijfslasten (afschrijvingen, lonen en salarissen, onderhoud en 
overige bedrijfslasten) minus het saldo van financiële baten en lasten 
(rentebaten, opbrengsten beleggingen, resultaat deelnemingen en 
rentelasten). Het Centraal Fonds Volkshuisvesting rekent 
verkoopopbrengsten van bestaande huurwoningen en onrendabele 
investeringen in vastgoed niet tot het resultaat uit gewone 
bedrijfsuitoefening. 

Sociale huurwoning Een huurwoning met een huurprijs onder de huurgrens (€ 699,48 per 
maand (prijspeil 2014)) en in beginsel toegewezen aan een belastbaar 
huishoudinkomen lager dan € 34.678 (prijspeil 2014) . 

Solvabiliteit 
 

Het eigen vermogen in procenten van het totale vermogen (balanstotaal) 
ultimo het boekjaar. 
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Begrip Definitie / omschrijving 

Turnkey Bij deze projecten draagt de opdrachtgever de complete bouw van een 
woning of ander gebouw over aan de opdrachtnemer. De opdrachtgever 
hoeft hiervoor vrijwel niets te doen. De opdrachtnemer neemt alle taken 
op zich die verbonden zijn aan de bouw. 

Verhuurdersheffing Verhuurders die meer dan 10 sociale huurwoningen verhuren, betalen een 
heffing over de waarde van de huurwoningen. Het gaat hierbij om 
huurwoningen waarvan de huur niet hoger is dan  € 710,68 per maand 
(prijspeil 2016). De verhuurderheffing is in 2016 0,491% van de WOZ-
waarde. 

Waarborgfonds Sociale 
Woningbouw (WSW) 

Fonds dat borg staat bij leningen die corporaties op de kapitaalmarkt 
aangaan voor sociale woningbouwprojecten. 

Warmte Koude opslag (WKO) Warmte Koude Opslag (WKO) is een duurzame techniek waarmee 
energie uit de bodem kan worden gewonnen. Bij WKO wordt gebruik 
gemaakt van de warmte die van nature aanwezig is in de bodem en het 
grondwater. Daarmee is WKO een vorm van duurzame bodemenergie. 

Wonen Plus Wonen PLUS is bestemd voor 55-plussers, die graag zelfstandig wonen, 
ook als (intensieve) zorg of ondersteuning nodig is. Opella biedt in Van 
der Meer naast reguliere thuiszorg ook het bijzondere concept ‘Volledig 
Pakket Thuis’ (VPT-zorg). Bij VPT-zorg krijgt de huurder in de zelfstandige 
woning alle zorg die voorheen in een verzorgingshuis gegeven werd. 
Variërend van verpleging, verzorging en hulp bij het huishouden tot 
maaltijdvoorziening en recreatieve activiteiten. In gebouw Van der Meer 
wordt een zorgteam van Opella gehuisvest, zodat er 24 uur per dag zorg 
beschikbaar is. Wij zorgen voor een buurtbeheerder, waarbij bewoners 
terecht kunnen met vragen of meldingen op het gebied van veiligheid, 
schoonmaak van gemeenschappelijke ruimten en eventuele overlast. 

Zelf aangebrachte voorzieningen 
(ZAV) 

Het aanpassen van een huurwoning naar eigen inzichten van de huurder, 
met (voorafgaande) toestemming van de verhuurder. 
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Afkortingenlijst 
Afkorting Betekenis 

AA Accountant-Administratieconsulent 

Aedes Eigennaam, branchevereniging van woningcorporaties 

AeDex Eigennaam 

Bbsh Besluit Beheer Sociale Huursector 

BNG Bank Nederlandse Gemeenten 

BOG Bedrijfsonroerendgoed 

btw Belasting Toegevoegde Waarde 

cao Collectieve Arbeids Overeenkomst 

CBS Centraal Bureau voor de Statistiek 

CFV Centraal Fonds Volkshuisvesting 

CPI Consumenten Prijs Index 

DAEB Diensten van Algemeen Economisch Belang 

DVM Dynamisch Vastgoed Management 

dWS de Woningstichting 

ECPAT 
End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual 
Purposes 

EPA Energie Prestatie Advies 

EY Ernst & Young 

FTE Fulltime Equivalent 

GAC Geschillen Advies Commissie 

ICR Interest Coverage Ratio 

I(C)T Informatie (en Communicatie) Technologie 

IPD Investment Property Databank  

IWV Individuele Woning Verbetering 

KWH Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector 

MRE Master Real Estate 

MT Management Team 

OR Ondernemingsraad 

PV (zonnecollectoren) Photovoltaïsch 

PWC Pricewaterhouse Coopers 

RIBW Regionale Instelling voor Beschermd Wonen 

RvT Raad van Toezicht 

SONA Stichting Ontwikkeling Nederlandse Antillen 

vhe Verhuur Eenheid 

VO Voorlopig Ontwerp 

VPT-zorg Volledig Pakket Thuiszorg 

VTW Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties 

WERV Wageningen, Ede, Rhenen, Veenendaal 

WKO Warmte-Koude-Opslag 

Wmo Wet Maatschappelijke Ondersteuning 

Wnt 
Wetsvoorstel normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi-publieke 
sector 
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Afkorting Betekenis 

WOZ Wet Waardering Onroerende Zaken 

WSW Waarborgfonds Sociale Woningbouw 

WTZi Wet Toegelaten Zorginstellingen 

WWZ Wet Werk en Zekerheid 

ZAV Zelf Aangebrachte Voorziening 
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Colofon 
 
Samenstelling 
Medewerkers, Bestuur en Raad van Toezicht van de Woningstichting. 

 
Redactie 
Medewerkers van de Woningstichting: Jacqueline van Houten, Elise Hofstede.  
 
Vrijwaring 
Aan de informatie gepresenteerd in het jaarverslag en de jaarrekening 2015 van  
de Woningstichting te Wageningen, kunnen geen rechten worden ontleend. De Woningstichting 
aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade als gevolg van het 
gebruik van informatie uit het jaarverslag en de jaarrekening 2015.  

 
QR: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 de Woningstichting   Huren Wageningen   de Woningstichting 

 Torckdael   Kopen Wageningen   de Woningstichting 

 Patrimonium Vernieuwt _ 
 

 

https://www.facebook.com/pages/de-Woningstichting/1399348613658335?ref=hl
https://twitter.com/HurenWageningen
https://www.youtube.com/channel/UCS5zLlS-Cbolrmg-fT7ERBQ
https://nl-nl.facebook.com/Torckdael
https://twitter.com/KopenWageningen
https://www.linkedin.com/company/de-woningstichting?trk=tyah&trkInfo=tarId%3A1403706678655%2Ctas%3Ade+Woningstichting%2Cidx%3A2-1-2
https://nl-nl.facebook.com/patrimoniumvernieuwt
https://www.facebook.com/pages/de-Woningstichting/1399348613658335?ref=hl
https://twitter.com/HurenWageningen
https://www.youtube.com/channel/UCS5zLlS-Cbolrmg-fT7ERBQ
https://nl-nl.facebook.com/Torckdael
https://twitter.com/KopenWageningen
http://www.linkedin.com/company/de-woningstichting?trk=tyah&trkInfo=tarId:1403706678655,tas:de+Woningstichting,idx:2-1-2
https://nl-nl.facebook.com/patrimoniumvernieuwt

