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Kerncijfers 
 2014 2013 2012 2011 2010 

Huurwoningen (in aantallen vhe's) 
     

Goedkoop tot ca. € 389 (prijspeil 2014) 951 864 1.050 1.139 1.305 

Betaalbaar tussen € 389 tot ca. € 557 (prijspeil 2014) 3.475 3.546 3.508 3.524 3.453 

Duur tot huurtoeslaggrens € 557 tot € 699 (prijspeil 2014) 528 508 384 273 244 

Duur boven huurtoeslaggrens > € 699 (prijspeil 2014) 230 229 172 139 89 

A. In exploitatie 5.184 5.147 5.114 5.075 5.091 

B. In aanbouw 0 91 48 102 0 

Subtotaal 5.184 5.238 5.162 5.177 5.091 

      
Huurwoonwagens 9 9 9 9 10 

Standplaatsen 19 19 19 19 19 

Garages e.d. 607 570 570 568 568 

Bedrijfsvastgoed 28 24 21 21 22 

Totaal bezit 5.847 5.860 5.781 5.794 5.710 

      
Aantal vhe’s (methode CFV) 5.349 5.302 5.266 5.227 5.245 

      
Aantal verhuringen 519

1
 533 502 466 429 

      
Personeel 

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

Vhe’s per formatieplaats 108 102 112 112 108 

      
Financiële kengetallen (x € 1.000,--) 

     
Marktwaarde 570.657 582.302 578.684 593.528 578.800 

Bedrijfswaarde  206.042 224.072 272.548 294.514 276.857 

      
(x € 1,--) 

     
Algemene reserve per woning op basis van: 

     
- Marktwaarde  82.220 88.908 90.240 94.895 n.b. 

- Bedrijfswaarde 14.055 21.343 32.106 37.689 36.105 

      
Solvabiliteit 73,9 78,0 80,2 82,6 n.b. 

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

      
Salarissen inclusief sociale lasten, 12,8 12,9 12,9 12,2 12,7 

pensioenen en inlening als% van de 
     

huren en vergoedingen 
     

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

Interest dekkingsratio (minimaal 1,7) 2,5 2,4 2,9 2,8 2,6 

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

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

                                                         
1
 Dit zijn 437 woningen en 82 overige bezit 



 
 

 
 
 
 
Jaarverslag 2014   

 
4 

1. Inleiding/ Voorwoord 

 
Ook onze branche is onderhevig aan de wisseling van seizoenen.  
Als corporaties liggen wij nu onder een vergrootglas en is de belangrijkste boodschap “vooruit 
naar onze kerntaken”; wat wij als Woningstichting ook al doen. Geen onverantwoorde 
commerciële avonturen en activiteiten, maar er zijn voor onze klant!  
Dat de politiek onze branche anders wil invullen, is een gegeven. De vraag is hoe wij hier mee 
omgaan. Dit leidt namelijk ook tot nieuwe kansen! Net als in de natuur moeten wij ons opmaken 
voor het seizoen dat gaat komen. 
 
Een heel succesvol 2014 
Voor onze organisatie maar ook voor Wageningen is 2014 een heel succesvol jaar geweest; een 
top jaar. Ik noem een aantal successen. 

 In een zeer interactief proces met bewoners en gemeente is het wijkplan Patrimonium 
vastgesteld. Het eerste deel van de wijk, daar waar de nieuwbouwactiviteiten starten, is 
inmiddels leeg; alle bewoners zijn verhuisd en de sloop van het eerste gedeelte is gestart. De 
dialoog met marktpartijen voor de nieuwbouwontwikkeling is gestart. 

 Torckdael fase 1 is opgeleverd. Naast een intensieve samenwerking met Opella, zijn de twee 
ouderinitiatieven De Burgh en De Wijde Wereld met zeer veel inbreng en ideeën van de ouders 
succesvol opgeleverd. 

 Veel nieuwe projecten van Vastgoed Ontwikkeling zijn, in samenwerking met allerlei partijen, in 
voorbereiding. 

 Onze uitvoering van de groot onderhoudsprojecten loopt meer dan voorbeeldig. We betrekken 
de bewoners zeer actief bij de plannen en de diverse problematiek achter de voordeuren 
worden, door en na huisbezoeken, zeer voortvarend door ons opgepakt. Nieuwe vormen van 
planontwikkeling worden nu in de praktijk gebracht met positieve reacties van bewoners daarop. 

 Onze organisatieontwikkelingsprojecten en de daaraan gekoppelde verbeteringen op het 
gebied van de automatisering. Op deze manier kunnen wij onze dienstverlening aan onze 
klanten nog beter maken. 
 

Positieve feedback op de Woningstichting door omgeving  
Onze belanghouders, de gemeente en onze huurders(organisaties), hebben gelukkig een heel 
ander beeld van de Woningstichting dan wat landelijk geschetst wordt over onze branche. Dit 
beeld is erg positief. In al onze externe projecten worden wij geprezen om onze coöperatieve 
houding en bereidheid tot samenwerken; voor ons eigenlijk heel normaal maar soms nog 
opvallend voor de buitenwereld. Daarmee zijn we gezamenlijk op de goede weg.  
 
Onze uitdaging voor 2015 
Naast alle uitdagingen en verplichtingen die er vanuit de (landelijke) politiek op ons afkomen, is 
ons centrale thema voor 2015: co-creatie. Dat doen we al op allerlei fronten maar in 2015 gaan 
we dat nog intensiever vormgeven: nog meer laten zien wat we eigenlijk allemaal al doen; nog 
meer onze belanghouders (huurders en gemeente) betrekken bij ons beleid en bij onze plannen. 
Laten we met elkaar van deze uitdaging genieten en nieuwe kansen benutten. 
 
ir. ing. Lex Janssen MRE 
Directeur / Bestuurder  

Ieder seizoen vertelt zijn eigen verhaal 
Wie kent het muzieknummer nog van de Amerikaanse band The Byrds? To everything, 
Turn, Turn, Turn. There is a season, Turn, Turn, Turn….  
Dit muzieknummer hoor ik de laatste tijd veel in mijn gedachten. Het ‘vertelt’ en 
‘verhaalt’ hoe seizoenen elkaar op kunnen volgen; met welke impact en met welke 
emotie. Elk seizoen heeft zijn eigen verhaal. Diezelfde seizoenen spelen zich ook af in 
onze gezamenlijke wereld; onze organisatie, onze gemeente en in de landelijke politiek. 
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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 en de honorering van de leden van de RvT is als 
bijlage bij dit verslag gevoegd. 
Alle leden van de RvT zijn conform de governancecode onafhankelijk. Hun beroep en 
nevenfuncties conflicteren niet met het lidmaatschap van onze RvT; tegenstrijdige belangen 
hebben zich niet voorgedaan.  
De verschillende rollen die bestuur en RvT vervullen worden scherp bewaakt. Integriteit is een 
vast agendapunt in de vergaderingen van onze RvT.  
 
In 2014 kwam de RvT negen keer in aanwezigheid van het bestuur bijeen: 

 vier reguliere vergaderingen (één per kwartaal);  

 één extra vergadering voor de selectie van een extern wervingsbureau in verband met een 
vacature in de RvT; 

 de bijeenkomst met de besturen en Raden van Toezicht van zorgorganisatie Opella en  
de Woningstichting; onderwerpen: de landelijke ontwikkelingen in de zorg en de 
samenwerking tussen beide organisaties;  

 twee themabijeenkomsten met inleidingen van externen; onderwerpen: Governance en 
Herzieningswet / Novelle; 

 de jaarlijkse excursie langs onze projecten en door Wageningse wijken en buurten. 
De voorzitter, vicevoorzitter en de bestuurder bereiden gezamenlijk de vergaderingen van de RvT 
voor.  
 
Zelfevaluatie 
Bij de zelfevaluatie van de RvT over 2013 ─ buiten aanwezigheid van het bestuur en zonder 
externe begeleiding ─ besloot de RvT om vanaf 2014 meer aandacht te besteden aan 
maatschappelijke onderwerpen, zoals ons participatiebeleid. In dat kader hebben we in 2014 in 
ons overleg met het bestuur ook veel aandacht besteed aan de vorm en inhoud van onze 
mogelijke samenwerking met lokale zorginstellingen. De RvT wil zich namelijk niet beperken tot 
de exclusieve samenwerking met één zorgorganisatie.  
De zelfevaluatie van de RvT over 2014, buiten aanwezigheid van het bestuur, vond plaats in 
januari 2015. Deze zelfevaluatie werd begeleid door een externe deskundige. 
De RvT kiest elk jaar ─ conform de governancecode ─ voor een andere invulling van de 
zelfevaluatie, qua vorm en inhoud en ook wat betreft met of zonder externe begeleiding.  
 
Belanghouders 
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 ontvangt 
bovendien de verslagen van deze overlegvergaderingen.  
De twee huurderscommissarissen worden uitgenodigd voor het overleg met de gezamenlijke 
bewonerscommissies en wonen die bijeenkomsten zoveel als mogelijk bij.  
Over de werkzaamheden en besluiten van de RvT worden onze medewerkers geïnformeerd met 
de nieuwsbrief RvT, die gepubliceerd wordt op ons intranet.  
 
 

Met dit verslag verantwoordt de RvT zich over zijn interne toezicht in 2014. De 

toepassing van de Governance Code Woningcorporaties (onderdeel van de 

AedesCode) is toegelicht in het hoofdstuk Governance en Risicomanagement. De 

volgens de code te publiceren documenten, waaronder de governancestructuur, zijn 

op onze website geplaatst. 
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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:  

 oprichten van een B.V. in verband met de mogelijke juridische scheiding van niet-DAEB-bezit 
in het kader van de Herzieningswet / Novelle; deze B.V. is overigens nog niet opgericht; 

 Ecovallei B.V.: de jaarrekening 2013, de meerjarenbegroting 2015 e.v. en de overdracht van 
de WKO-installatie Torckdael van de Woningstichting aan Ecovallei, inclusief geldlening van 
de Woningstichting en aandelenuitgifte door de B.V.;  

 Patrimonium Wijkvernieuwing: overgang van Haalbaarheidsfase naar Voorlopig Ontwerpfase, 
Anterieure Realisatieovereenkomst met gemeente Wageningen en aankoop van de woningen 
Witmondplein 2 en 20 in Wageningen in het plangebied;  

 uitbreiding van ons verkoopprogramma met de woningen Hoevestein 235 en 237 en 
Rouwenhofstraat 9, 13 en 15 in Wageningen; 

 Doelstellingenbegroting 2015-2019 ; 

 Nieuwbouwproject Torckdael: verdere ontwikkeling en overgang van fase 1 (opgeleverd) naar 
realisering van fase 2 en 3;  

 wijziging van de reglementen Raad van Toezicht en Auditcommissie in verband met één 
verbinding;  

Verder heeft de RvT in 2014 de nodige aandacht besteed aan de Parlementaire Enquête 
Woningcorporaties en de Herzieningswet / Novelle. 
 
Kerncommissies  
De Auditcommissie kwam in 2014 vier keer bijeen. De belangrijkste onderwerpen waren: 

 jaarrekening 2013 en accountantsverslag (in aanwezigheid van de externe accountant), 
financiële begroting 2015 en meerjarenraming 2016-2019, inclusief onderzoeksrapport, 
managementletter PwC en stresstest;  

 treasury: het treasurystatuut en het treasury-jaarplan 2015; 

 interne en externe controle: interne controleplan 2014, evaluatie en selectietraject externe 
accountant en bespreking aandachtspunten externe controle 2014; 

 WSW: oordeel kredietwaardigheid, vaststelling borgingsplafond, borgbaarheidsverklaring en 
volmacht;  

 CFV: toezichtbrief 2014;  

 voortgang geïntegreerd investeringsstatuut: financieel en maatschappelijk afwegingskader; 

 voortgang pilot PwC met betrekking tot Herzieningswet / Novelle; 

 uitkomsten benchmark 2013 IPD/aeDex, corporatie vastgoedindex; 

 rapportages: jaarrapportage Kritische Succesfactoren 2013 en elk kwartaal de 
Voortgangsrapportage Financiën, Compliance & Governance en Organisatieontwikkelplan.  

 
De Remuneratiecommissie kwam in 2014 drie keer bijeen. De belangrijkste onderwerpen waren: 

 de honorering van de Directeur / Bestuurder (zie bijgevoegd remuneratierapport); 

 de jaarlijkse en vierjaarlijkse beoordeling over het functioneren van de Directeur / Bestuurder; 

 besprekingen over de pensioenstortingen van de directeur / bestuurder; 

 prestatieafspraken Directeur / Bestuurder: verantwoording afspraken 2013 en nieuwe 
afspraken 2014.  
 

De Werving- en Selectiecommissie kwam in 2014 drie keer bijeen om te voorzien in de vacature 
in de RvT.  
  
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. 
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Slotwoord 
De RvT heeft in 2014 kunnen constateren, dat de Woningstichting goed voorbereid is op de 
invoering van de Herzieningswet / Novelle, die naar verwachting per 1 juli 2015 van kracht wordt: 
de Woningstichting is er klaar voor en heeft ook een goede financiële uitgangspositie. Dat geeft 
de RvT het vertrouwen, dat de Woningstichting de nieuwe ontwikkelingen in 2015 en verdere 
jaren aan zal kunnen. De Woningstichting kan haar volkshuisvestelijke en maatschappelijke 
opgaven en ambities in haar werkgebied in samenwerking met de gemeente Wageningen en 
andere (maatschappelijke) organisaties realiseren. 
De RvT dankt het bestuur, het management en alle medewerkers voor hun inzet en 
betrokkenheid in 2014. Met diezelfde inzet en betrokkenheid in 2015 kunnen we allemaal de 
toekomst met vertrouwen tegemoet zien.  
 
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 2014 

 
 
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 benoemd op bindende voordracht van de huurders.  
 
De totale bruto jaarhonorering, exclusief btw, voor de leden van de Raad van Toezicht bedraagt 
€ 46.202,07. De honorering is conform de Governancecode vastgesteld met inachtneming van de 
Honoreringscode Commissarissen van de VTW. De specifieke ministeriële regeling voor 
woningcorporaties op basis van de Wnt maximeert die honorering. Voor zittende leden geldt een 
overgangsregeling, die bij herbenoeming vervalt; dat was in 2014 het geval bij de heer Meijer. De 
voorzitter wordt gehonoreerd conform de vervallen ministeriële regeling voor 2013; hij wenst 
echter geen hogere honorering te ontvangen. Aan de leden van de RvT zijn geen persoonlijke 
leningen of garanties verstrekt.  
 
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, lid Raad van Advies Start Foundation en lid Raad van Advies Startbaan 
VluchtelingenWerk Nederland.  
 
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.  
 
De heer Meijer is zelfstandig adviseur in de WTZi toelating van zorginstellingen en het maken van 
productieafspraken met zorgkantoren en verzekeraars en eigenaar van Talentum Advies in 
Wageningen. Hij is oprichter van Metaphorum B.V., een softwarebedrijf op het gebied van 
kwaliteitsborging en ECD in de zorg. Daarnaast is hij partner van Talentum Shared Services 
Centrum B.V., een bedrijfsbureau dat zorginstellingen ondersteunt in bedrijfsprocessen. 
 
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 examinator Praktijkopleiding AA. 
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Mevrouw Van Schaijik is 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, lid Bezwarenadviescommissie urgenties Gemeente Barneveld , 
bestuurslid Parochiële Caritas Z. Titus Brandsma Parochie en parochiële voorganger bij 
weekendvieringen, in verpleeghuis, bij uitvaarten en crematies. 
 
De heer De Waal is werkzaam als lid van de directie van de Politieacademie in Apeldoorn 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 en eigenaar Wyly organisatieadviesbureau.  
 
De heer Spiering is actuaris en gepensioneerd statutair directeur van Sterpolis Verzekeringen in 
Arnhem (dochterbedrijf van Interpolis en in 2002 geïntegreerd in het moederbedrijf). Sinds medio 
2008 is hij lid van een visitatiecommissie voor pensioenfondsen.  
 
Hoofdlijnen Remuneratierapport 
Benoeming en functioneren 
De heer Lex Janssen, geboren 1 juni 1952, is per 1 oktober 2005 voor onbepaalde tijd tot 
statutair directeur 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 bijbehorende ministeriële regeling voor 
de honorering van topfunctionarissen bij woningcorporaties kent een overgangsregeling (vier 
jaar) en een afbouwregeling (drie jaar).  
De RvT 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 RvT concludeerde naar aanleiding van de vierjaarlijkse beoordeling in 2014 dat de 
huidige bestuurder de juiste persoon is om onze corporatie in de komende vier jaar opnieuw te 
besturen.  
De RvT hanteert de wettelijke opzegtermijnen en zal, mocht dat aan de orde komen, de door de 
rechter vastgestelde afvloeiingsregeling respecteren.  
 
Honorering 
De honorering van de Directeur/ Bestuurder bestaat uit een vast deel en een variabel deel ter 
hoogte van zeven procent van het vaste salaris, hetgeen volledig in lijn is met de in 2005 tot  
1 juli 2012 geldende adviesregeling. Het variabele deel is gerelateerd aan de met de Bestuurder 
afgesproken prestatiecriteria. In 2014 is de variabele beloning over 2013 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), een 
bijdrage van de werkgever van 50% in de basisziektekostenverzekering en een leaseauto met 
een eigen bijdrage van 10%.  
De Directeur / Bestuurder ontvangt geen vaste kostenvergoeding of andere vormen van 
vergoedingen. Zijn eventuele uitgaven in het belang van de Woningstichting worden op 
declaratiebasis vergoed en geaccordeerd door de voorzitter van de RvT. Voor de Directeur / 
Bestuurder ─ en ook voor de leden van de RvT ─ is een 
bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.  
De hoogte en structuur van de honorering van de Directeur / Bestuurder zijn vermeld in de 
toelichting op de jaarrekening. 
 
Verklaring 
De RvT verklaart dat aan de Directeur / Bestuurder geen leningen, voorschotten of garanties zijn 
verstrekt. Ook is er geen winstdelingsregeling en evenmin zijn afspraken gemaakt over een 
uitkering bij einde dienstverband.  
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Indeling bezoldigingsklasse de Woningstichting 
Op basis van de ministeriële regeling met ingang van 1 januari 2014 dienen woningcorporaties de 
juiste bezoldigingsklasse te bepalen voor de bezoldiging van hun topfunctionarissen. Die indeling 
geschiedt naar twee criteria: 1) de omvang van het bezit (aantal verhuureenheden) en 2) het 
aantal inwoners van de gemeente waarin de corporatie werkzaam is; in ons geval de gemeente 
Wageningen. Met 5.292 vhe’s eind 2012 en 37.408 inwoners per 01-01-2013 valt de 
Woningstichting in bezoldigingsklasse F (aantal vhe’s tussen 5.001-10.000; aantal inwoners 
Wageningen tussen 24.001-40.000). De bezoldiging in 2014 volgens klasse F van de ministeriële 
regeling voor topfunctionarissen van de Woningstichting bedraagt maximaal € 148.800. De 
Remuneratiecommissie heeft de RvT geadviseerd om te besluiten om de bezoldigingsklasse van 
de Woningstichting vast te stellen op klasse F. 
De vaststelling van de bezoldigingsklasse van de Woningstichting staat los van de honorering 
van de huidige Directeur / Bestuurder, die gebruik maakt van het voor hem geldende wettelijk 
overgangsrecht, hetgeen door de RvT wordt gerespecteerd.  
 
Toekomstig honoreringsbeleid  
Het honoreringsbeleid voor de huidige Directeur / Bestuurder zal door de RvT worden 
gecontinueerd, rekening houdend met de overgangs- en afbouwregeling volgens de Wnt en de 
ministeriële regeling. Bij de benoeming in de toekomst van een nieuwe statutair directeur zal de 
RvT de dan geldende wet- en regelgeving, inclusief de juiste bezoldigingsklasse, en de 
branchecodes volgen en toepassen. 
 
Remuneratiecommissie 
De heer Toon van Asseldonk, voorzitter 
Mevrouw Tineke Strik, lid 
Mevrouw Maria van Schaijik, lid 
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3. Diensten voor klanten 

 
Verbetering dienstverlening 
Klanten met vragen over bijvoorbeeld service, verhuizen, huurprijs, betalingen, reparaties en 
klachten worden direct door een deskundige medewerker geholpen. Wij streven ernaar onze 
diensten zo toegankelijk te maken dat onze klanten hun zaken met ons, zoveel mogelijk zelf en 
op hun eigen moment kunnen regelen. Daarom digitaliseren wij onze dienstverlening daar waar 
mogelijk. Klanten maken bij voorkeur gebruik van onze website. 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. 
Voor wie dat niet kan of wil, bieden wij altijd de mogelijkheid om ons te bellen of naar ons kantoor 
te komen.  
 
Website 
Onze website en van Huiswaarts.nu, die essentieel zijn in de presentatie van het aanbod, zijn het 
afgelopen jaar sterk verbeterd.  
De cijfers in onderstaande tabel zijn van de website www.dewoningstichting.nl.  
 

Aantal website bezoeken per jaar 
(populairste pagina’s) 

2014 2013* 

Gemiddeld aantal bezoekers per jaar 299.134 280.036 

Home 82.547 70.977 

Huurwoning 19.617 6.869 

Woningen te huur 14.795 6.364 

Ik wil huren of kopen  9.446 2.978 

Nieuwe website www.huiswaarts.nu (nieuwsitem) 7.857 nvt 

* Realisatie 2013: aantallen vanaf start meting livegang website 2 mei 2013 
 
Digitale formulieren 
Begin december hebben we onze digitale formulieren op onze website gezet. Klanten kunnen de 
volgende zaken via een digitaal formulier afhandelen: 
 

 indienen reparatieverzoek  indienen bewonersinitiatief  

 wijzigen persoonsgegevens   huuropzegging  

 melden woonfraude   aanvragen aanpassing in de woning  

 indienen compliment en klacht   wijzigen woonsituatie  

 indienen verzoek woningruil   aanmelden verzekering  

 melden overlast   aanvragen abonnementen en glasverzekering  
 
Reparatieproces 
Op dit moment wordt het grootste gedeelte van de reparaties nog via de telefoon doorgegeven. 
Met de digitalisering van het reparatieproces breiden wij onze dienstverlening aan de klant verder 
uit met onze website. Fasegewijs gaan we naar een volledig gedigitaliseerd reparatieproces. 
Hiermee krijgen klanten meer inzicht en inspraak in het proces én zijn ze sneller geholpen.  
  

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

en onderhoud van onze woningen vormen de basis. Duurzaamheid – in alle opzichten – 

is daarbij het uitgangspunt. 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. 

http://www.dewoningstichting.nl/
http://www.huiswaarts.nu/


 
 

 
 
 
 
Jaarverslag 2014   

 
12 

Klanten kunnen bijvoorbeeld nu direct een tijdstip doorgeven voor een afspraak, omdat wij de 
planning van onze kernaannemers kunnen inzien. In de nabije toekomst kunnen klanten zelf via 
de website een afspraak bij de aannemer inplannen voor reparaties in hun woning. We zijn in 
2013 begonnen met de ontwikkeling. De verwachting is dat we eind 2015 klaar zijn. 
 
Verhuur/mutatieproces en incassoproces 
In 2015 beginnen wij met het (verder) digitaliseren van ons verhuur-/mutatieproces en ons 
incassoproces. Ook hiermee verbeteren wij de dienstverlening naar onze klanten. 
 
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. 
 

 2014 2013 

Klantoordeel over klantcontact 7,3 7,7 

Klantoordeel over klachten 
behandelen (ontevredenheid) 

7,1 7,1 

 
Wij verwachten dat door het aanpassen van onze klantprocessen het klantoordeel in 2015 zal 
stijgen. 
 
Communicatie met klanten  
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 en (digitale) nieuwsbrieven. Sinds 2014 informeren we ook via 
social media: we zoeken de interactie met onze klanten steeds meer op. 
 
(Digitale) nieuwsbrieven 
Met onze nieuwsbrieven informeren wij over onze werkzaamheden, nieuws uit de wijk en andere 
zaken die voor klanten, belanghebbenden of geïnteresseerden van belang zijn.  
Om de impact van onze bedrijfsvoering op natuur, milieu en klimaat zo laag mogelijk te houden 
versturen wij onze nieuwsbrieven zo veel mogelijk digitaal. 
 
Wij hebben de volgende nieuwsbrieven: 

 Algemene nieuwsbrief  

 Voor onze bewonerscommissieleden 

 Voor bewoners van groot onderhoud projecten 

 Voor bewoners van specifieke complexen 

 Over ons nieuwbouwproject Torckdael 

 Over ons wijkvernieuwingsproject Patrimonium vernieuwt 
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Social media 
Sinds 1 oktober kunnen onze klanten ons ook interactief benaderen, liken of volgen via Twitter, 
Facebook, Youtube en LinkedIn. Onze woonconsulenten en buurtbeheerders hebben allemaal 
hun eigen Twitteraccount waarop ze te bereiken zijn voor klanten en waar ze voor hun buurten 
interessante informatie op plaatsen.  
De doelstellingen die wij willen behalen met social media zijn: 

 Relatie opbouwen met onze klanten door dialoog aan te gaan. Onze klanten worden gehoord, 
gezien en betrokken. 

 Het verhogen van bezoekersaantallen op onze website door het optimaal inzetten van social 
media. 

 Online reputatiemanagement door te monitoren wat er gezegd wordt over ons. 

 Versterking naamsbekendheid en imago door te communiceren wie we zijn en wat we doen. 

 Werven nieuwe medewerkers. 

 Verbeteren concurrentiepositie door onze vindbaarheid op internet door woningzoekenden te 
verhogen. 

 
Woningtoewijzing  
We hebben in 2014 437 woningen verhuurd (8,5% van de totale voorraad huurwoningen). Van 
deze woningen is 49,0% verhuurd via Huiswaarts.nu. 
 
Wij hebben in 2014 voldaan aan de norm om minimaal 90% van de sociale huurwoningen te 
verhuren aan mensen met een jaarinkomen dat lager is dan € 34.678. 
 

 2014 2013 

Klantoordeel woning zoeken (klanttevredenheid)  7,5 7,2 

Klantoordeel verhuizen 7,4 7,7 

Mutatiegraad woningen en ander vastgoed 11,3% 8,2% 

Huurovereenkomsten onder EU-norm lagere inkomens (%), 
norm is minimaal 90% van sociale huurwoningen toewijzen aan 
woningzoekenden met een inkomen < € 34.678 

97,5% 98,1% 

  
Sociale huurwoningen worden verdeeld via Huiswaarts.nu, het woonruimteverdeelsysteem van 
de regio Foodvalley.  
Het valt op dat een groot gedeelte van de verhuringen dit jaar via directe bemiddeling zijn 
toegewezen aan bijzondere doelgroepen, in plaats van toegewezen via Huiswaarts aan reguliere 
woningzoekenden. Dit zal ook in 2015 het geval zijn, aangezien we de bewoners van de 
Herstructureringswijk Patrimonium fase 2 tijdelijke woonruimte moeten bieden in verband met 
sloop / vervangende nieuwbouw.  
Vrije sector huurwoningen bieden we niet aan via Huiswaarts.nu, maar via onze eigen website, 
de website Pararius, Twitter en Facebook . 
 
Woonruimteverdeling en -bemiddeling  
In 2014 zijn er 136 woningen aangeboden via het aanbodsysteem en 78 woningen zijn als 
lotingwoning aangeboden. Dit laatste om met name starters op de woningmarkt sneller aan een 
woning te helpen.  
We constateren dat er ─ door de Europese Regelgeving ─ een groep woningzoekenden is die 
tussen ‘wal en schip’ valt. Dit betreft met name gezinnen met kinderen onder de 18 jaar, met een 
inkomen tussen de € 34.678 en € 43.000: de zogenaamde tussengroep. Deze tussengroep komt 
officieel niet in aanmerking voor een sociale huurwoning. De regelgeving biedt ons 10% 
toewijzingsruimte die we onder andere voor deze tussengroep inzetten. In 2014 hebben we 3 
eengezinswoningen met voorrang aangeboden aan deze doelgroep. 
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Toewijzingen aan bijzondere doelgroepen  
Ieder jaar verhuren we een aantal huurwoningen aan bijzondere doelgroepen. In 2014 waren dit 
37 woningen (2013: 36). Dit gebeurt na gezamenlijke goedkeuring met de gemeente 
Wageningen. Deze toewijzingen vinden gedeeltelijk plaats buiten het woonruimteverdeelsysteem 
Huiswaarts.nu om. 
Bijzondere doelgroepen zijn onder andere sociale- en medische urgenten, Wmo-woningen, 
vluchtelingen en statushouders en cliënten van instellingen. 
Wij verhuren 77 wooneenheden ten behoeve van begeleid wonen. Hiervan worden 37 kamers 
door bewoners zelf gehuurd.  
 

Urgentie voor woonnoodsituaties 
In 2014 zijn 24 aanvragen behandeld door de urgentiecommissie (2013: 22). Hiervan zijn er 13 
als urgent verklaard (2013: 9). Van deze 13 hebben wij er 5 bemiddeld naar andere woonruimte. 
De overige acht hebben zelf via het woonruimteverdeelsysteem gereageerd.  
Daarnaast hebben we nog vijf WMO-indicaties bemiddeld naar andere woonruimte (2013: vier) . 
  
Er is in 2014 twee keer de hardheidsclausule toegepast. De hardheidsclausule geldt alleen voor 
zeer uitzonderlijke situaties en mag uitsluitend door het college worden gehanteerd in gevallen 
waarin sprake is van een bijzondere situatie die afwijkt van de huisvestingsverordening. 
 

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 2014 zijn er 11 urgenten definitief verhuisd (2013: 25) op 
basis van stadsvernieuwingsurgentie. 

 
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 2014 zijn er vijf laatste kans overeenkomsten afgesloten (2013: twee). 
 

Huisvestingstaakstelling statushouders 
Gemeenten hebben de taak om asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben ontvangen 
(vergunninghouders) te huisvesten. In 2014 hebben we 37 personen vanuit de taakstelling buiten 
het woonruimteverdeelsysteem om gehuisvest in 17 woningen. De taakstelling voor 2014 voor 
Wageningen was gesteld op 37 personen.  
 
Vrije Sector Huur 
Een gedifferentieerd woningaanbod met voldoende keuzevrijheid voor verschillende type 
huurders draagt bij aan aantrekkelijke, gemêleerde wijken om te wonen. Met het gerichte aanbod 
van vrije sector huurwoningen geven wij hier invulling aan.  
We hebben in ons huurbeleid woningen aangewezen om bij mutatie over te hevelen van de 
sociale huur naar de vrije sector huur. Per jaar voegen we zo ongeveer 40 woningen toe aan 
deze niet-DAEB-voorraad. Deze woningen worden momenteel op de markt gezet met een 
huurprijs vanaf € 725.  
 
We hebben in 2014 ingezet op het ontwikkelen van een nieuwe aanpak voor de promotie van 
vrije sector woningen. Begin 2014 hebben we tijdens een openhuizendag 34 leegstaande vrije 
sector huurwoningen opengesteld voor belangstellenden. Daarnaast hebben we de huurprijs 
marktconform bijgesteld en huurders korting gegeven. Dit heeft geresulteerd in het feit dat we al 
deze woningen binnen een paar maanden hebben verhuurd. 
Het tweede half jaar zijn er geen mutaties geweest binnen de vrije sector huur aangezien de 
vrijkomende woningen gereserveerd werden als wisselwoning voor de huurders van de 
herstructureringswijk Patrimonium. 
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Prijsbeleid en jaarlijkse huurverhoging  
Een belangrijke voorwaarde van het huurbeleid is dat dit past binnen onze begroting. Als gevolg 
van de wettelijke verhuurdersheffing die wij moeten betalen, hebben wij om ons beleid uit te 
kunnen blijven voeren de inkomensafhankelijke huurverhoging nodig. 
 
In 2014 kwamen in totaal 732 huurders in aanmerking voor inkomensafhankelijke huurverhoging. 
We hebben 106 verzoeken om huurprijsverlaging ontvangen. Deze verzoeken hadden er met 
name mee te maken dat de huishoudinkomens of de samenstelling van huishoudens na 2012 
waren gewijzigd. Een aantal verzoeken had betrekking op de door minister Blok vastgestelde 
uitzondering betreffende chronische ziekte.  
Van de verzoeken om huurprijsverlaging hebben we er 69 gegrond verklaard en de 
huurverhoging aangepast. 
 

Categorie huurders 2014 

 Huur- 
verhoging 

Aandeel 
huurders 

Huurders met inkomen tot € 34.085  3,75% 
Korting op huurverhoging bij  
energielabel F en G: 0,75%  

54% 

Huurders met inkomen tussen € 34.085 en € 43.602 4%  
Korting op huurverhoging bij  
energielabel F en G: 0,5% 

9% 

Huurders met inkomen vanaf € 43.602 6,5% 14% 

Huurders met geliberaliseerd contract 2,5% 4% 

Huurders Patrimonium 0% 3% 

Huurders garages 2,5% 10% 

Overig 3,75% (divers)
2
 6% 

 
Levering van warmte (Warmtewet) 
De Warmtewet is opgesteld om de consumenten die zijn aangesloten op een warmtenet te 
beschermen tegen teveel betalen. De consument die is aangesloten op een warmtenet kan niet 
zelf kiezen voor een leverancier. De wet biedt bescherming doordat de kosten die voor warmte in 
rekening worden gebracht niet meer mogen zijn 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 1375 
huurders warmte. De Woningstichting is niet vergunningsplichtig uit hoofde van de Warmtewet. 
 
  

                                                   
2
 Dit is het percentage van het grootste deel van deze categorie 
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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 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 
verantwoordelijkheid te nemen voor hun woonomgeving. 
 
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. De 
gegevens uit de Leefbaarheidsmonitor waren onder andere input voor deze buurtbeheerplannen. 
In 2014 hebben we besloten te stoppen met de Leefbaarheidsmonitor omdat de gegevens 
onvoldoende resultaten opleverden. De KWH-meting op het onderdeel ‘buurt’ is in het najaar 
2014 onder onze huurders uitgezet en levert de input vanuit de huurders. Omdat de meting nog 
loopt, kunnen we voorzichtig zeggen dat we op dit moment een 7,1 scoren voor dit onderdeel. De 
stelling ‘ik voel me thuis in mijn buurt’ scoort een 7,6. Aandachtspunten zijn vervuiling en groen in 
de buurt, daarover is men minder tevreden (resp. 6,7 en 6,4). 
 
Naast de input van de huurders op het KWH-onderdeel ‘buurt’ zijn gegevens als mutatiegraad, 
weigeringsgraad en het aantal overlastsituaties in een buurt bepalend voor de toekomstvisie die 
in een buurtbeheerplan wordt beschreven. Als we het buurtbeheerplan hebben opgesteld, 
bespreken we deze met de bewonerscommissie van die buurt en vragen hun input. In 2015 gaan 
we hier actief mee aan de slag. 

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. 

Buurtbeheerplan Tarthorst 
Voor de Tarthorst zijn we al gestart met een buurtbeheerplan. Om de leefbaarheid naar een beheersbaar 
niveau te krijgen, moet er meer inzet gepleegd worden dan nu het geval is en op een structurelere manier. 
Het doel is om de verloedering aan te pakken, in te zetten op schoonmaken en te zorgen voor sociale 
cohesie en verbondenheid met de buurt. We willen dat bewoners weer trots zijn om in de Tarthorst te 
wonen. Samen met de bewonerscommissie gaan we in 2015 actief aan de slag met actiepunten om dit te 
realiseren. 
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Wonen–Zorg–Welzijn  
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. 
 
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 een zorginstelling in. Onze buurtbeheerders en andere medewerkers die bij 
onze huurders thuiskomen, vervullen op dit vlak ook een belangrijke rol. 
Als wij signaleren dat er sprake is van multiproblematiek, verwijzen wij door naar het Team 
Bemoeizorg van Solidez en de RIBW. Vervolgens wordt bekeken wie casemanager wordt en hoe 
het gezin kan worden geholpen en begeleid naar de juiste hulpverlening. 
In totaal hebben we in 2014 met 37 multiprobleemsituaties gesignaleerd waar we acties op uit 
hebben gezet en die we monitoren. 
 
Wmo en opplussen 
In de Wmo is bepaald dat de gemeente een taak heeft om zodanige voorzieningen te treffen dat 
mensen zoveel mogelijk zelfstandig kunnen wonen en leven, ook al hebben ze hulp en zorg 
nodig. In het kader van de Wmo voeren wij voor de gemeente in ons bezit woningaanpassingen 
uit, die door de gemeente worden betaald. In 2014 betreft het de volgende aanpassingen 

 12 aanpassingen in sanitaire ruimten (2013: 16); 

 10 aanpassingen in overige ruimten (2013: 9); 

 15 aanpassingen buiten de woning (2013: 12); 

 4 grote verbouwingen 
 
Soms zijn Wmo-aanpassingen niet nodig maar kan de bewoner met een paar kleine 
aanpassingen al langer thuis blijven wonen (opplussen). In 2014 hebben we geen woningen via 
groot onderhoud / planmatig onderhoud opgeplust. Via mutatie hebben we in een beperkt aantal 
woningen wat opplus-aanpassingen gedaan. Voor de periode 2015 – 2017 hebben we in ons 
meerjarenonderhoudsplan opgenomen om in totaal 129 woningen op te plussen.  
 
Wonen Plus 
Het Wonen Plus concept zorgt ervoor dat ouderen langer 
zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Dit betekent: 

 het bieden van geclusterde, op de doelgroep 
aangepaste, woningen; 

 het bieden van aanvullende ruimtelijke voorzieningen; 

 het bieden van een uitgebreid dienstenpakket op het 
gebied van zorg, wonen en services in samenwerking 
met een zorgdienstverlener.  

We hebben het concept in 2014 ontwikkeld. In 2015 gaan 
we het concept verder uitrollen in drie woningcomplexen. 
Op dit moment passen we ons Wonen Plus concept bij 
twee complexen toe: Van der Meer en Torckdael. In 
augustus 2014 hebben we de eerste fase van Torckdael 
opgeleverd: 24 appartementen ‘verzorgd wonen’, 50 
verpleegplaatsen en twee ouderinitiatieven voor jongeren 
met een beperking. 

De buurtbeheerder 
Veilig en vertrouwd wonen is belangrijk. 
Wonen in Torckdael en Van der Meer 
biedt die veilige woonomgeving. De 
aanwezigheid van de buurtbeheerder 
levert hieraan een belangrijke bijdrage. 
De buurtbeheerder is voor bewoners het 
aanspreekpunt voor vragen of 
meldingen over veiligheid en overlast. 
Daarnaast houdt hij toezicht op het 
woongebouw en de directe 
woonomgeving en zorgt hij ervoor dat 
de gemeenschappelijke ruimten schoon 
en goed onderhouden zijn. Ook kunnen 
de bewoners de buurtbeheerder 
inschakelen voor kleine klusjes in huis. 
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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 en 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’ onze klanten te denken, zodat er sprake is van 
co-creatie.  
 
Waardering participatie 
Hoe de waardering van de huurders over de participatie tot uitdrukking is gebracht blijkt uit de 
score in het KWH-Participatielabel. In 2014 hebben we ons label opnieuw behaald. 
 

Labelonderdeel de Woningstichting 2014 Landelijk gemiddelde 2014 

Visie 7,8 7,5 

Organisatie 7,4 7,6 

Functioneren 8,2 7,9 

Samenwerking 7,6 7,7 

Toegevoegde waarde 7,7 7,6 

 
De verbeterpunten uit deze meting hebben geleid tot een aanpassing van ons participatiebeleid. 
We bespreken dit aangepaste beleid nu met de bewonerscommissies. 
 

Participatie bij beleid 
In 2014 hebben we een aantal themabijeenkomsten met huurders gehad. Onderwerpen waren 
onder andere de jaarlijkse huurverhoging en het nieuwe huurbeleid. Door landelijke 
ontwikkelingen is de vormgeving van het nieuwe huurbeleid doorgeschoven naar 2015. Tijdens 
de eindejaarsbijeenkomst met bewonerscommissieleden hebben we het concept-
participatiebeleid toegelicht. 
De themabijeenkomsten zijn voorbereid door de Agendacommissie Participatie. Over de 
resultaten van het rapport KWH-participatielabel is een brainstormsessie geweest onder leiding 
van een adviseur van de Woonbond. 
 

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 complex. We organiseren voorafgaand aan de werkzaamheden 
bewonersbijeenkomsten en bezoeken elke huurder individueel.  
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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. 

 
Een goede woning en een prettige woonomgeving zijn belangrijke pijlers in ieders leven. Veel 
mensen zijn dan ook betrokken bij hun buurt, of willen betrokken zijn. Voor ons 'werkt' een buurt 
of wijk pas, als de mensen die er wonen en werken dit zo ervaren. Wij zetten ons in, via diverse 
projecten, om daaraan bij te dragen. Bij de initiatieven die we steunen, focussen we op 
betrokkenheid bij de buurt, leefbaarheid en imagoverbetering van de wijk. Zo zorgen we voor 
samenhang en kunnen we de impact van deze initiatieven beter borgen in de buurt. 
 
  

Participatie en groot onderhoud Kruisstraat en omgeving 
In 2015 zijn 99 eengezinswoningen in de Kruisstraat en omgeving aan de beurt voor groot onderhoud. Om 
dit project goed voor te bereiden hebben we de bewoners al in een vroeg stadium uitgenodigd deel te 
nemen aan een bewonersplatform. Tijdens vier avonden en één excursie hebben we samen met de 
bewoners gekeken hoe de nieuwe woningen eruit zouden moeten komen te zien, wat de impact zal zijn en 
wat hun eisen, wensen en behoeften zijn. Vervolgens is er een selectiecommissie samengesteld. Deze houdt 
zich nu bezig met het selecteren van de aannemer en het definitieve plan. Dit plan wordt begin 2015 aan 
alle bewoners gepresenteerd. 

Herstructurering: Patrimonium vernieuwt 
De herstructurering van de wijk Patrimonium stond in 2014 in het teken van het opstellen van het nieuwe 
Wijkplan inclusief het Stedenbouwkundig plan en het Beeldkwaliteitsplan. Dit is vastgesteld en tijdens een 
bewonersavond in april gepresenteerd aan de bewoners. Daarna hebben onze woonconsulenten opnieuw 
huisbezoeken gebracht bij de 51 bewoners van de eerste uitvoeringsfase met een vaste huurovereenkomst 
(de overige 25 woningen van de eerste fase werden antikraak of tijdelijk bewoond. Tijdens de 
huisbezoeken spraken de woonconsulenten met de bewoners over de aanstaande verhuizing en de wensen 
van de bewoners. Inmiddels zijn alle 51 bewoners verhuisd: 5 definitief en 46 bewoners zijn naar een  
wisselwoning gegaan. Zij verhuizen weer terug naar een nieuwbouwwoning als de wijk klaar is. In 2015 
verhuizen de bewoners van de tweede fase. In het Sociaal Plan, waar de bewoners mee hebben ingestemd, 
is onder andere de hoogte van de bijdrage in de verhuiskosten vastgelegd. Een wijkvernieuwing is meer 
dan alleen ‘stenen stapelen’. Het slopen van een wijk heeft ook gevolgen voor de leefbaarheid en de 
sociale structuur van de wijk. Hiervoor hebben we een Sociaal Programma. In 2015 voeren we, samen met 
de bewoners en welzijnsorganisatie Solidez, het Sociaal Programma verder uit. 
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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 bedrag 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.  
 

 2014 2013 

Uitgaven leefbaarheid per woongelegenheid (€ per woning) 116 139 

Sociale activiteiten leefbaarheid ( € per woning) 89 112 

Fysieke activiteiten leefbaarheid ( € per woning) 27 27 

 
Beïnvloeding van houding en gedrag  
Wij merken door onze contacten met bewoners dat leefbaarheid veel te maken heeft met houding 
en gedrag van bewoners. Daar waar we kunnen en mogen, proberen we hierop invloed uit te 
oefenen. Bijvoorbeeld door het gesprek aan te blijven gaan over ongeoorloofd of ongewenst 
gedrag.  
 
Eigen kracht 
Waar mogelijk, stimuleren we actief burgerschap. Als het over schoonmaken of groenonderhoud 
gaat, zien we steeds vaker dat bewoners het beheer in eigen hand willen nemen. Steeds vaker 
ondersteunen en faciliteren we initiatieven van bewoners die de verantwoordelijkheid willen 
nemen voor het beheer van hun eigen woonomgeving. Hier horen, wat ons betreft, heldere 
afspraken bij. We spreken met bewoners af welke kwaliteit we met elkaar nastreven en houden 
tussentijds een vinger aan de pols. Als blijkt dat, om welke reden dan ook, zelfbeheer niet het 
beoogde resultaat oplevert, sturen we bij. 

 

Kees Mulderweg 
De bewoners in het flatgebouw waren niet 
tevreden over de schoonmaak van de 
algemene ruimten. Twee bewoners hebben het 
initiatief genomen om wekelijks deze ruimten 
grondig schoon te maken. Dit heeft een 
positief effect op alle bewoners; er wordt geen 
rommel meer achtergelaten in het 
trappenhuis. De bewoners voelen zich 
verantwoordelijk voor het schoonmaken én 
schoonhouden van de algemene ruimten. 

Brakelseweg/Rooseveltweg 
Sinds najaar 2014 maken bewoners van de flat 
aan de Brakelseweg de algemene ruimten zelf 
schoon. Ook hier werkt het preventief en zijn 
de medebewoners tevreden. In een flat aan de 
Rooseveltweg is inmiddels ook een bewoner 
gestart met de schoonmaak van de algemene 
ruimten van het flatgebouw. De afgelopen 
maanden namen een aantal bewoners van 
deze complexen het initiatief de 
bergingsingangen te schilderen en het gaas 
boven de individuele bergingen te vervangen 
door houtwerk. Het ziet er hierdoor weer fris 
uit! 

Olympiaplein 
De bewoners van het Olympiaplein maken sinds 2014 intensief gebruik van de gemeenschappelijke tuin. 
Op verzoek van de bewoners is er een koersbalmat gekomen. Sindsdien spelen de bewoners daar elke 
week een wedstrijd en drinken ze er koffie met elkaar. De sociale cohesie in het complex is hierdoor 
sterk toegenomen. 
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Sponsoractiviteiten 
Als maatschappelijk ondernemer hebben wij niet alleen een belangrijke rol in onze buurten en 
wijken, maar ook in de stad Wageningen. Onze sponsoractiviteiten zien wij als maatschappelijk 
verantwoorde uitgaven, die passen binnen het Bbsh. Met de ingang van de Herzieningswet / 
Novelle is het voor ons niet meer mogelijk activiteiten te sponsoren. 
 
Op onze website is meer informatie te vinden over ons sponsorbeleid. De activiteiten die wij in 
2014 hebben gesponsord worden hierna beschreven 
 

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, Youtube 
kanaal, programmaboekje, bij een 
van de podia.  

 Speldjes bevrijdingsfestival.  

 2 kaarten VIP area voor 
medewerkers.  

 

€ 1.210  

Stichting Berg tot 
berg race: Avond 
wandelvierdaagse 

Betaalbaar evenement voor 
inwoners van Wageningen. 

Naamsvermelding op medailles, flyers 
en nieuwsbrieven. 

€ 500 

Stichting Vilente: 
70+ feest 

Wageningse ouderen kunnen 
genieten van Bevrijdingsdag op 
manier die bij hun past. Draagt bij 
aan vergroten van de sociale 
samenhang/ leefbaarheid in 
Wageningen. 

 Naamsvermelding op 
communicatie-uitingen. 

 Spandoek tijdens feest. 

 Link op website. 

€ 250 

Sportservice Ede 
in Wageningen: 
zomerspelen 

Kinderen van 4 t/m 20 jaar in 
Wageningen sportief bezig laten 
zijn. Maatschappelijke 
betrokkenheid. 

 Gratis deelname voor kinderen van 
huurders en medewerkers. 

€ 1.500 

Molenmarkt  Feest rondom de molen – tot aan 
Ons Huis, aan de rand van de 
wijken Irene en Patrimonium. Voor 
iedereen toegankelijk.  

 Naamsvermelding in pr-middelen. 

 Link op website.  

 Banner van de Woningstichting aan 
de molen en aan het 
activiteitenplein aan de Ceresstraat. 

 Kraam op de markt. 

€ 1.000  

MensenZoo Als doel bruggen te slaan tussen 
de verschillende 
levensbeschouwelijke organisaties 
in Wageningen ten behoeve van 
een grotere sociale cohesie door 
ontmoeting en door onderlinge 
discussie.  

Vermelding sponsoring op flyer. € 250 

Festival Hongarijn Festival toegankelijk voor iedereen 
in Wageningen. Breed aanbod van 
Hongaarse cultuur: muziek, 
culinair, geschiedenis, kunst en 
ambacht etc. 

 Prominente plek op het 
sponsorbord. 

 Link op de internetsite. 

 Naamsvermelding bij pr activiteiten  

€ 800 

Schaatsvereniging 
Wageningen 

Aanpassing brug over de 
Nevengeul in de Wageningse 
Bovenpolder. 

 Naambord op brug met naam en 
logo. 

 Link op website. 

 Artikel in plaatselijke krant. 

€ 500 

Totaal € 6.010 
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Woonoverlast, woonfraude, huurachterstanden en huisuitzettingen  
 
Woonoverlast  
Naast de aanpak van woonoverlast is het voorkómen ervan voor ons een speerpunt, ook in 2014.  
In vergelijking met 2013 is het aantal overlastmeldingen toegenomen. In 2013 waren er 49 
meldingen, in 2014 waren dit 75 meldingen. Een directe verklaring voor deze stijging hebben we 
niet. De meeste meldingen in 2014 zijn meldingen van geluidsoverlast en 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. 
Onze visie op overlast is erop gericht om de verantwoordelijkheid in eerste instantie bij de 
bewoners zelf neer te leggen. Om bewoners hierin sterker te maken, hebben we in 2014 een 
workshop ‘overlastig gesproken’ georganiseerd. Deze workshop werd goed bezocht, zo’n 40 
huurders volgden de workshop en waren tevreden over de inhoud. We hebben daarom besloten 
deze workshop opnieuw te organiseren in 2015. 
 
Buurtbemiddeling kan ook een rol spelen bij het oplossen van overlast tussen buurtbewoners. In 
2014 hebben we opnieuw afspraken gemaakt om onze samenwerking met Buurtbemiddeling te 
optimaliseren.  
 
Woonfraude  
Sinds twee jaar 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 Wageningen om woonfraude en illegale kamerverhuur te voorkomen. Wij schrijven 
nieuwe huurders in, in de gemeentelijke basisadministratie (GBA). Naast deze preventieve 
maatregelen reageren wij adequaat op signalen van overbewoning, onderhuur en illegale 
bewoning.  
 

 
  
 

 
We merken een toename in het aantal opzeggingen ten gevolge van opgerolde 
hennepplantages: in 2012 was dat er één en in 2013 ook. In 2014 ging het om vijf opgerolde 
hennepplantages en één opzegging in verband met drugshandel.  
Dit geeft des temeer de noodzaak van onze actieve aanpak van woonfraude aan.  
 
Huurachterstanden 
Als gevolg van de economische crisis, de betaling van de huurtoeslag op de eigen bankrekening 
van de huurder en het verkorten van de krediettermijn door banken, zagen we dit jaar voor het 
eerst het aantal huurders met een huurachterstand stijgen.  
 

Woonfraude 2014 2013 2012 2011 

Meldingen woonfraude 17 31 40 20 

Opzeggingen ten gevolgde van woonfraude 11 8 7 8 
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Om tot een oplossing voor betaling te komen, hebben wij meer vonnissen uit moeten laten 
brengen. Ook hierbij heeft tijdig signaleren en voorkomen van huisuitzettingen onze prioriteit. In 
2014 hebben wij vooral gestuurd op het voorkómen van huisuitzettingen. 
  
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 is het aantal uitzettingen in 2014 ten opzichte van 2013 
gedaald van vijf in 2013 naar drie in 2014. 
 

 2014 2013 2012 2011 

Aantal vonnissen 35 15 29 27 

Aantal ontruimingen 3 5 9 6 
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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 doelgroep en bestendig is voor de toekomst; 

 Voldoende rendement en risicomijdend.  
 
Marktvraag 
Met de gemeente hebben we in 2014 een marktanalyse uitgevoerd, de analyse geeft een beeld 
hoe de markt er op dit moment uit ziet en in 2020 en 2030 eruit zal zien. In 2015 gaan we, mede 
met de uitkomsten van deze analyse, gezamenlijk met de gemeente de omvang van de 
kernvoorraad voor de doelgroepen bepalen. 
 
Betaalbaarheid 
In 2014 is gestart met een projectteam dat het nieuwe huurbeleid vorm geeft. Het beleid wordt in 
2015 definitief vastgesteld. De betaalbaarheid is binnen dit beleid het belangrijkste onderwerp. 
Wij hechten hier al jaren grote waarde aan. Ons woningbezit bestaat met name uit betaalbare 
woningen. 
 

 2014 2013 

Goedkope woningen (%) 
( < € 389,05) 

18,0 15,5 

Betaalbare woningen (%) 
(€ 389,05 - € 556,82) 

57,8 70,5 

Dure huurwoningen < huurtoeslaggrens (%) 
(€ 556,82 - € 699,48) 

19,3 9,9 

Dure huurwoningen > huurtoeslaggrens (%) 
(> € 699,48) 

4,9 4,2 

 
De netto huur ten opzichte van de maximaal redelijke huur is gemiddeld 58% (Nederland 68%). 
De gemiddelde netto huurprijs bedraagt € 492 (2013: € 460). 
  

Vastgoedsturing is een kerncompetentie van de corporatie. 
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 belegger 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. 
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Kwaliteit van de voorraad 
Om te kunnen sturen op kwaliteit van de voorraad is inzicht in de kwaliteit van de voorraad van 
groot belang. Wij hebben in 2014 een module aangeschaft om de kerngegevens van ons 
vastgoed op één plek beschikbaar te hebben.  
 
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.  
Om de marktwaarde in verhuurde staat goed te kunnen bepalen zijn nauwkeurige gegevens over 
het bezit een vereiste. Het verbeteren van datakwaliteit heeft continu onze aandacht. In 2014 is 
met name aandacht besteed aan: 

 m
2
 laten voldoen aan de NEN 2580 norm, gebruikersoppervlakte; 

 mutatiegraden per complex bepalen, rekening houdend met de toekomst.  
 
IPD benchmark 
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 2013 
werkelijk 

2012 
werkelijk 

2011  
werkelijk 

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

Indirect rendement % (SI) % verandering kapitaalswaarde bezit) -1,1 -4,7 -1,1 

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

2,7 2,6 2,7 

 
In 2015 besteden wij aandacht aan het in kaart brengen van toekomstige effecten van nog te 
maken beleidskeuzes, in lijn met de IPD methodiek. 
 
Commercieel en maatschappelijk vastgoed  
Commercieel vastgoed 
Naast huurwoningen en koopwoningen hebben wij een vastgoedportefeuille met bedrijfsruimten. 
In totaal gaat het om 24 eenheden. Daarnaast verhuren wij 607 garages, parkeerplaatsen en 
bergingen.  
 
Maatschappelijk vastgoed 
Het maatschappelijk vastgoed (DAEB) betrof eind 2014 28 eenheden (ultimo 2013: 25 
eenheden).  
 

De Herzieningswet / Novelle 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.  
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Onderhoud  
In 2014 hebben wij ongeveer € 5,8 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 2014 

 
Begroting 2014 

 
Realisatie 2013 

 

Reparatieonderhoud 984 1.110 1.235 

Mutatieonderhoud 883 1.640 1.073 

Planmatig onderhoud  3.957 3.387 5.995 

Totaal 5.824 6.137 8.303 

 
In totaal hebben we 99% van ons meerjarenonderhoudsplan 2014 (planmatig onderhoud) 
gerealiseerd en de doelstelling voor 2014 om maximaal 5% door te schuiven naar het volgend 
jaar behaald. Daling van de kosten voor planmatig onderhoud ten opzichte van vorig jaar wordt 
veroorzaakt door enerzijds minder onderhoudsprojecten gepland en uitgevoerd in 2014 ten 
opzichte van 2013, anderzijds doordat de deelname door bewoners aan groot onderhoud aan de 
binnenzijde van de woning is gedaald.  
 
Planmatig onderhoud  
We voeren ons planmatig onderhoud uit aan de hand 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). In onze meerjarenonderhoudsplanning 
staat aangegeven welke complexen als eerste aan de beurt zijn voor onderhoud. Deze planning 
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. 
Naast de kwaliteit van de elementen, is de toekomstige strategie (in exploitatie houden, verkopen 
of herstructureren) van de woningen het belangrijkste thema om te bepalen in welke mate er 
wordt geïnvesteerd: het portefeuillemanagement. Voor complexen die op termijn niet meer 
voldoen aan woon- en bouwtechnische eisen hanteren we een andere onderhoudsnorm. 
 
Niet-planmatig onderhoud  
Het dagelijks onderhoud betreft de vooraf niet te plannen onderhoudsactiviteiten zoals 
reparatieonderhoud en mutatieonderhoud. Reparatieonderhoud is in direct overleg met de klant, 
via de verschillende communicatiekanalen, het verhelpen van technische gebreken. Door een 
ketensamenwerking met onze kernaannemers worden onze huurders snel, professioneel en 
eenduidig geholpen. 
 
Mutatieonderhoud  
Mutatieonderhoud is erop gericht de opgezegde woning zo snel mogelijk, conform onze 
beleidsuitgangspunten, op een vooraf vastgesteld kwaliteitsniveau brengen. Afhankelijk van onze 
portefeuillestrategie waarderen we woningen bij mutatie op naar het daarbij behorende 
kwaliteitsniveau. 
 

 2014 2013 

Klantoordeel over uitgevoerde reparaties 8,2 8,1 

Klantoordeel over uitgevoerd onderhoud 8,1 7,6 

Wij zijn tevreden met het klantoordeel over uitgevoerde reparaties en onderhoud. In 2015 blijven 
wij ons inzetten om deze klanttevredenheid te behouden en waar mogelijk nog te vergroten. 
 
Woningverbetering & verduurzaming woningen 
Groot onderhoud betreft de onderhoudsactiviteiten die we vanuit onze portefeuillestrategie 
uitvoeren om woningen te verbeteren en/of te verduurzamen. We hebben in 2014 bij 229 
woningen groot onderhoud uitgevoerd (2013: 385). Dit verschil tussen 2014 en 2013 wordt 
veroorzaakt doordat we minder groot onderhoud hadden gepland in 2014. 
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We voeren groot onderhoud uit, aan de binnenkant én aan de buitenkant van de woningen. Niet 
alleen wordt er van alles vernieuwd aan deze woningen, de woningen kregen in een aantal 
gevallen ook extra voorzieningen zoals zonnepanelen op de daken.  

 2014 2013 

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

 
Ongemaksvergoeding 
Ter compensatie van de overlast ontvangen huurders een financiële ongemaksvergoeding. Deze 
vergoeding is niet wettelijk verplicht. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de uit te 
voeren werkzaamheden en de daarmee gepaard gaande overlast. De bijkomende kosten, 
waaronder de huurderving, inrichtingskosten rust- en inloopwoningen, ongemaksvergoeding 
bewoners en bewonersavonden waren in 2014 € 150.000 (2013: € 170.000). 

 
Nieuwbouw en herstructurering  
Ook op het gebied van vastgoedontwikkeling was 2014 een dynamisch jaar. We hebben veel 
nieuwbouwprojecten onderhanden. We merken daarbij sterk de gevolgen van wijzigingen in het 
overheidsbeleid. Dit betekent dat wij een heroverweging hebben moeten maken voor de 
projecten Ireneschool (brede school met zorgappartementen) en Ericahorst (Ede-West, 
huurappartementen, groepswoningen voor dementerende ouderen en een algemene 
ontmoetingsruimte). Hierover zijn wij in gesprek met de betrokken partijen.  
 
De twee grootste vastgoedontwikkelprojecten waar we in 2014 mee bezig zijn geweest zijn de 
herstructurering Patrimonium en de nieuwbouw Torckdael.  
 

 
 

Herstructurering Patrimonium 
160 verouderde woningen, waarvan in 2014 2 woningen van particulieren aangekocht (één woning 
geleverd in 2014 en één woning geleverd in 2015), worden in twee fasen vervangen door 117 
grondgebonden huurwoningen en 32 koopwoningen. 
In april is de bestemmingsplanprocedure gestart.  
De bouw van fase 1 start medio 2015. Ten behoeve van de bouw van fase 1 zijn de voorbereidingen voor 
het slopen van deze woningen in volle gang. De aannemersselectie vindt plaats middels een 
prestatiegerichte aanbesteding. Wij bereiden de uitvoering van de werkzaamheden in het openbaar 
gebied namens de gemeente Wageningen voor en besteden het aan. 

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 2014 hebben we twee groot onderhoudsprojecten van 
totaal 104 woningen (Bloemhof (88 woningen) en Van Uvenweg (16 woningen)) opgeleverd onder de 
condities van deze subsidie. Deze woningen hebben we getransformeerd naar een A-label kwaliteit. 
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We hebben in 2014 één woning > € 200.000 gebouwd. De overige woningen zijn gebouwd voor  
< € 200.000. Het gaat om de eengezinswoning voor het zorggezin op Torckdael (€ 205.000). 
Deze woning is onderdeel van het zorgvastgoed voor 14 jongeren met een beperking. Vanuit de 
eengezinswoning is op elke verdieping een koppeling gemaakt naar de zorgappartementen. 
 
Naast de eerder genoemde projecten zijn we ook bezig met: 

 fase 2 Nieuw Kortenoord; het stedenbouwkundig plan is besproken alsmede de 
mogelijkheden voor ons om in dit plan sociale huurwoningen te realiseren. 

 Mouterijnoort: we zijn in onderhandeling over de aankoop van 20 sociale huurwoningen. Naar 
verwachting start de bouw van deze woningen eind 2015. 

 Stadskantoor: we onderzoeken de haalbaarheid om in het Stadskantoor van de gemeente 
Wageningen aan het Olympiaplein appartementen te realiseren. 

De opgaven die we ter hand nemen zijn complex. Daarmee wordt de benodigde specifieke 
deskundigheid vergroot. Als gevolg van de toenemende dynamiek van de projecten is een 
professionele aanpak vereist. 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.  
Met al onze projecten steken we in op maatschappelijk verantwoord ondernemen; duurzaamheid, 
integriteit, maatschappelijk rendement en co-creatie zijn daarbij belangrijke thema’s.  
 
Verkoop  
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.  

Torckdael 
In drie fasen bouwen we een geheel nieuwe wijk ‘Torckdael’ in het centrum van Wageningen. De eerste fase 
hebben we in september opgeleverd. Deze eerste fase is een mooi voorbeeld van de scheiding wonen en 
zorg. We hebben opgeleverd:  
- 24 huurappartementen; 
- 8 wooneenheden met elk 6 of 7 kamers met gemeenschappelijke woonkamer en voorzieningen voor 
dementerende ouderen; 
- 2 woongebouwen met in totaal 14 zelfstandige wooneenheden voor jongeren met een beperking; 
- een grand café, kantoorruimtes voor de zorgverlener, vier bedrijfsruimtes en een parkeergarage voor 
bewoners en bezoekers (tegen betaling). 
 
Fase 2 en 3 
We hebben het plan verder uitgewerkt. We merken dat de vraag naar koopwoningen weer aantrekt en in 
verband met de financierbaarheid hebben we de categorieën van het te realiseren vastgoed gewijzigd.  
In de tweede fase hebben we 23 appartementen en 18 herenhuizen omgezet van dure huur naar koop. 
Daarnaast ontwikkelen we in het dure huursegment 35 appartementen en 4 eengezinswoningen en in de 
sociale huur 12 appartementen en 8 eengezinswoningen. Er komt ook een parkeergarage met 97 
parkeerplaatsen. De genoemde aantallen zijn nog niet definitief vastgesteld en kunnen op punten nog 
wijzigen in het plan. 
De sanering van de bodem is gestart en we zijn begonnen met de sloop van voormalig zorgcentrum 
Rustenburg dat in het najaar gekocht is van Opella. In 2015 starten we de verkoop en bereiden we de bouw 
van fase 2 voor. In 2015 pakken we ook fase 3 verder op. Het is de bedoeling dat in deze fase ook nieuwe 
wooneenheden voor ’s Heeren Loo komen, maar mogelijk wijzigen deze plannen als gevolg van de 
onzekerheden op het gebied van scheiden wonen en zorg. 
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Sinds de crisis in 2010 zagen we met een gemiddelde van 15 verkochte woningen het jaarlijkse 
aantal verkopen afnemen. In 2014 is het aantal verkopen zelfs gedaald naar 13. Wij zien hiervoor 
twee belangrijke redenen: 

 het aantal appartementen dat in Wageningen te koop wordt aangeboden is verdubbeld ten 
opzichte van twee jaar geleden; 

 de trend dat vooral jongeren zich minder willen en kunnen laten binden. Reden hiervoor is dat 
het voor starters op de woningmarkt nog steeds lastig is om een hypotheek te krijgen en de 
stap om een appartement te kopen wordt overgeslagen uit angst dat ze deze niet meer 
verkocht krijgen in de toekomst of zelfs met verlies moeten verkopen. 

 
Als gevolg van het grote aanbod koopwoningen en de geringe vraag is de verkoopprijs met 
ongeveer € 5.000 per woning gedaald. Wij laten de woningen door een onafhankelijke makelaar 
taxeren en verkopen woningen tegen 100% van de getaxeerde waarde. Als een woning langer 
dan zes maanden te koop staat, laten wij die woning opnieuw taxeren en indien nodig stellen we 
een nieuwe verkoopprijs vast.  
Begin 2014 hadden wij een groot aanbod in het verkoopsegment. We hebben opnieuw bekeken 
wat de huidige marktprijs is en naar manieren om deze woningen beter onder de aandacht te 
brengen bij potentiële klanten. Wij doen mee aan de landelijke openhuizendagen en brengen  
onze koopwoningen ook via social media onder de aandacht. 
 
We hebben geen woningen verkocht aan zittende huurders in het kader van de Wet bevordering 
eigenwoningbezit.  
 
Duurzaamheid  
Wij willen dat duurzaamheid een vanzelfsprekend onderdeel wordt van het integrale beleid op 
ons maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het gaat hoofdzakelijk 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. De voortgang van deze ambitie meten we aan de hand van een periodieke evaluatie van 
ons milieubeleidsplan. Dit plan is te vinden op onze website.  
 
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 duurzame 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 en social media informeren wij 
onze huurders over hoe ze dat kunnen doen. 
 
KWH-Duurzaamheidslabel 
In 2014 hebben wij mee gedaan aan de pilot voor het KWH-Duurzaamheidslabel. In het 
eindrapport staan een aantal conclusies en aanbevelingen om ons op dit vlak verder te 
ontwikkelen. Deze verbeterpunten hebben we opgenomen in ons milieubeleidsplan.  
Omdat het hier om een pilot ging, hebben we geen label ontvangen. 
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Duurzaam vastgoed  
Eén van de doelstellingen uit ons milieubeleidsplan is het realiseren van een gemiddeld 
energielabel B voor ons vastgoed. Het gemiddelde huidige label is label D dus we hebben nog 
een stap te maken. Onze deelname aan subsidieprojecten, zoals de Robuuste 
Investeringsimpuls van de Provincie Gelderland en de Stimuleringsregeling energieprestatie 
huursector (STEP), zullen hier goed aan bijdragen. 
We hebben in 2014 voor een bedrag van € 2,5 miljoen aan duurzaamheidsinvesteringen gedaan. 
In veel gevallen stond daar geen of slechts een beperkte huurverhoging tegenover. 
 
We hebben in 2014 bijvoorbeeld:  

 bij 179 woningen in totaal 1.318 
zonnepanelen geplaatst;  

 bij 96 woningen dakisolatie aangebracht; 

 bij 91 woningen spouwisolatie 
aangebracht; 

 bij 90 woningen vloerisolatie 
aangebracht; 

 bij 118 woningen glasisolatie 
aangebracht. 
 
Experimenten 

Om inzicht te krijgen hoe concepten op het gebied van energiebesparende maatregelen en het 
opwekken van duurzame energie kunnen bijdrage aan onze duurzaamheidsdoelstellingen, 
nemen wij geregeld deel aan experimenten. In 2014 hebben wij in nauwe samenwerking met de 
Stichting Zonne-energie Wageningen vier woningen voorzien van een nieuwe CV-ketel, 
zonneboiler en een warmteterugwinningsmogelijkheid via de rookgasafvoer. Komende periode 
gaan we dit concept monitoren op de geleverde energieprestatie. 

 
Duurzame wijken 
Duurzame wijken zijn wijken met blijvend aantrekkelijke woonmilieus en met toekomstbestendige 
woningen. Veel van onze medewerkers zijn hier elke dag opnieuw mee bezig. In 2014 lag, als het 
over duurzame wijken gaat, de nadruk op energetische maatregelen.  
Torckdael en Nieuw Kortenoord zijn duurzame wijken in wording. 
 
In Torckdael hebben we zonnepanelen en zonneboilers geplaatst en maken we gebruik van de 
wateroppervlaktetemperatuur van de stadsgracht. Hiermee zorgen we meteen ook voor circulatie 
in de stadgracht wat de ecologie daar bevordert. We hebben een WKO installatie aangelegd die 
voor verwarming en koeling van de woningen en het overig vastgoed zorgt. Deze WKO installatie 
is eigendom van Ecovallei, een 100% dochteronderneming van DWS. Met de oprichting van 
Ecovallei BV in 2013 hebben wij onder andere als doel om de energietarieven van duurzame 
energiesystemen voor onze klanten gunstig te kunnen houden. 
Ook in Nieuw Kortenoord hebben we alle huizen voorzien van zonnepanelen en een zonneboiler 
en heeft elke individuele woning een WKO-installatie. 

Nul op de Meter 
Wij zetten één van onze woningen in de Tarthorst in als experiment met de gemeente Wageningen en 
Energiesprong om deze woning naar ‘Nul-op-de-Meter’ te brengen. Dit is een experiment waarbij 
rijwoningen uit de periode 1950-1980 dusdanig verbouwd worden dat de woningen comfortabeler en 
mooier worden zonder gebouwgebonden energiekosten. De gemeente Wageningen huurt deze woning 
één jaar van ons en is bedoeld als voorbeeldwoning om particulieren enthousiast te maken voor deelname 
aan dit project. Dit project draagt bij aan de ambitie van de gemeente Wageningen om in 2030 
klimaatneutraal te zijn en aan onze ambitie om een eco-corporatie te zijn. 

Zonnepanelen 
De 1.318 zonnepanelen die we in 2014 hebben 
geplaatst, beslaan bij elkaar opgeteld een oppervlakte 
van zo’n 1.977 m2.  
Ze zorgen voor een CO2-reductie van gemiddeld  
138.390 kilogram. Om een CO2-uitstoot van die 
omvang te compenseren, moeten ongeveer 6.920 
bomen een jaar lang groeien! 
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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 (volgens meting KWH).  

 
KWH-Maatschappijlabel 

In 2014 hebben we ons KWH-Maatschappijlabel verlengd. We zijn gemeten op de onderdelen: 
Labelonderdeel Onze score in 

2014 
Onze score in 
2011 

Gemiddelde score in 
de sector 

Open beleidsproces 7,1 7,1 7,2 

Vertrouwengevend beleid 7,5 7,4 7,5 

Gewaardeerde prestaties 7,1 7,1 7,2 

Goede reputatie 7,0 6,9 7,0 

Gemiddelde totaalscore 7,2 7,1 7,2 

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

 
 
Duurzame bedrijfsvoering  
Op verschillende plekken in onze organisatie zijn kleinere en grotere energiebesparingen 
doorgevoerd. Onze medewerkers scheiden bijvoorbeeld ons gebruikte papier, plastic, glas en de 
batterijen. Dit wordt naar de inzamelpunten gebracht of opgehaald door een verwerkingsbedrijf. 
Ook zamelen we lege cartridges in en geven deze aan de CliniClowns. Zij zorgen voor de 
recycling; goed voor het milieu en we steunen een goed doel.  
 
Duurzame bedrijfsvoering gaat echter verder dan de “eco footprint” van ons kantoor en onze 
bedrijfsmiddelen. Ook duurzame inzet van medewerkers speelt hierbij een rol. Dit komt in het 
volgende hoofdstuk aan bod. 
  

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 
Interne sturing 
Een aantal essentiële projecten zijn afgeleid van het speerpunt van onze ondernemingsstrategie. 
Deze zijn leidend in 2014 en 2015. Projecten in dit kader 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. 

 Optimalisatie van processen, kwaliteit, doorlooptijd en kosten zijn de ’Kritische Prestatie 
Indicatoren’ (KPI’s) waarop de dienstverlening aan de klant wordt getoetst en gestuurd. 

 Klachtenmanagement: klachten van klanten worden permanent onderdeel van het proces 
door aftersales en /of ander klantonderzoek. 

 Sturen op kostenreductie: door de optimalisering van klantprocessen en de ondersteunende 
systemen, moet dit project met ingang van 2015 een kostenreductie opleveren.  

 Social media is een organisatie brede verantwoordelijkheid. Per klantproces zijn één of 
meerdere werknemers verantwoordelijk voor de social media en het actueel houden van 
informatie op het internet. 

Met deze projecten zorgen wij voor inbedding en borging van de kennis en kunde van 
medewerkers in de organisatievoering.  
 
Informatisering & Automatisering  
We hebben onze ICT-structuur opnieuw ingericht. Alles wat de infrastructuur betreft, is uitbesteed 
(kantoorautomatisering, printerpark en telefoon). In mei 2014 heeft een migratie plaatsgevonden 
naar een nieuwe leverancier. Ook is het printerpark vernieuwd en hebben beide transformaties 
geleid tot besparing in de ICT-kosten. De ICT speelt een belangrijke ondersteunende rol bij het 
optimaliseren van de klantprocessen.  
 
Reductie bedrijfslasten  
Door interne en externe ontwikkelingen worden wij geconfronteerd met extra kosten. We hebben 
te maken met de opgelegde verhuurdersheffing en saneringsheffing, maar ook met de 
investeringen op het gebied van de ICT. Wij willen zoveel mogelijk voorkomen deze kosten af te 
moeten wenden op onze huurders. Daarom streven wij naar een steeds verdere reductie van de 
bedrijfslasten. Bij de ICT- investeringen gaan de kosten voor de baten uit en deze worden dan 
ook op de middellange termijn terugverdiend. In 2014 hebben we organisatie breed bekeken 
waar en hoe we, verantwoord, kunnen besparen op de bedrijfslasten. Dit heeft geleid tot een 
scala van besparingen die met elkaar een forse besparingspost op de bedrijfslasten hebben 
opgeleverd. Voor een deel hebben we deze besparingen al in 2014 doorgevoerd.  
 

In onze ondernemingsstrategie 2013–2017 hebben we vastgelegd dat wij een 
ondernemende en resultaatgerichte organisatie willen zijn, die streeft naar een hoge 
mate van kwaliteit van haar dienstverlening. Onze focus ligt op Wonen (primair), 
Duurzaam bouwen van nieuwe woningen, oog voor leefomgeving en Wonen, welzijn en 
zorg. Waar mogelijk en van toegevoegde waarde, werken we duurzaam samen met 
maatschappelijke instellingen om krachten en kennis te bundelen.  
 
Speerpunt voor 2014 is de transformatie naar een resultaatgerichte onderneming ten 
behoeve van onze klant met een efficiënte en effectieve interne bedrijfsvoering. Zo 
werken we enerzijds aan het handhaven, en waar nodig verbeteren, van de kwaliteit 
van onze dienstverlening en anderzijds aan het reduceren van de bedrijfskosten. 
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Duurzame inzetbaarheid medewerkers  
We willen er voor zorgen dat medewerkers gezond, vitaal en productief tot aan de 
pensioenleeftijd kunnen blijven werken. Deze ambitie kunnen we alleen realiseren als we daar 
samen met de medewerker gedurende de loopbaan consistent aan werken. Dit doen we niet 
alleen door de preventie van verzuim, werkstress en arbeidsongeschiktheid, maar ook door de 
gezondheid, motivatie, bevlogenheid, welbevinden, veiligheid en welzijn te bevorderen. Gezien 
de toenemende competentie- en prestatie-eisen was dit een belangrijk thema in ons organisatie- 
en personeelsbeleid in 2014 en zal het ook een belangrijk thema zijn voor de komende jaren.  
 
Bij duurzame inzetbaarheid zijn ook training, opleiding en loopbaanontwikkeling voor 
medewerkers van groot belang. Aan de hand van de afgesproken doelen voor de 
resultaatgebieden en competenties bekijkt de medewerker, in overleg met de leidinggevende, wat 
hij of zij nodig heeft om deze doelen te kunnen behalen. We hebben voor elke medewerker een 
persoonlijk opleidingsbudget waar de medewerker gebruik van kan maken om ervoor te zorgen 
dat zijn kennis en kunde op het gewenste niveau komt en/of blijft. Gedurende het jaar bespreken 
de leidinggevende en de medewerker geregeld de voortgang van resultaten met elkaar zodat het 
waar nodig tijdig bijgestuurd kan worden. Op deze manier weet elke medewerker wat er van hem 
of haar verwacht wordt en krijgt hij of zij daar waar nodig hulp.  
 
Het ziekteverzuim is dit jaar behoorlijk gedaald. We hebben geen langdurig zieken gehad; wat 
direct is terug te zien in de daling van het ziekteverzuimpercentage. 
 
Door het beschikbaar stellen van werkervaringsplaatsen voor maximaal een half jaar aan 
afgestudeerde HBO/Universitair geschoolden leveren wij een maatschappelijke bijdrage door het 
vergroten van de kansen van deze mensen op de arbeidsmarkt.  
 

Onderwerp 2014  
werkelijk 

2013  
werkelijk 

Aantal personeelsleden 59 59 

Waarvan mannen 24 25 

Waarvan vrouwen 35 34 

Medewerkers met > 5 dienstjaren 69,5% 79,7% 

Ziekteverzuim (norm) excl. zwangerschap 1,6% 4,2% 

Kort verzuim excl. zwangerschap 0,6% 0,7% 

Ziekmeldingsfrequentie (meld. / fte) 0,9 1,1 

Bruto loonsom (€ / fte) € 51.801 € 52.068 

Aantal vhe per fte 108 102 

Opleidingskosten per fte (functiegebonden) (€ / fte) € 1.905 € 1.527 

Personeelskosten per fte (€ / fte) € 78.732 € 74.420 

 
Dit jaar zijn er drie medewerkers met pensioen gegaan, waardoor het percentage medewerkers 
in dienst met meer dan 5 dienstjaren is gedaald. 
Wij hebben dit jaar in totaal drie jubilea gevierd: één medewerker was 25 jaar in dienst en twee 
medewerkers waren 12,5 jaar in dienst. 
 
Reputatiemanagement 
Wij willen dat onze belanghouders en belanghebbenden ons zien en ervaren als een 
ondernemende, proactieve en vernieuwende corporatie, met verschillende producten en 
diensten. Onze kernwaarden zijn: Open, Ondernemend, Betrouwbaar en Samen.  
Dit gewenste imago wordt in belangrijke mate, en in de praktijk vooral, door onze medewerkers 
ingevuld en bepaald. Hun houding en gedrag in contact met klanten en andere relaties, bepaalt 
hoe er over onze organisatie wordt gedacht. 
In onze social media strategie hebben we beschreven dat we onze naamsbekendheid willen 
versterken door te communiceren via social media wie we zijn en wat we doen. Wij monitoren op 
social media op onze reputatie. Wij handelen proactief als we (negatieve) berichten zien die over 
onze organisatie gaan. Dit doen we door te reageren (via social media, telefonisch of per e-mail) 
op het bericht van de betreffende persoon of organisatie.   
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7. Governance en risicomanagement 

 
Afwijkingen governancecode 

 In het belang van de continuïteit en kwaliteit van ons interne toezicht was de heer Spiering 
langer dan acht jaar lid van onze RvT; dit is overigens in overeenstemming met onze statuten. 
Hij is inmiddels medio 2014 definitief afgetreden. 

 Onze 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 en de ministeriële regeling kennen een overgangsregeling (4 jaar) 
en afbouwregeling (drie jaar).Wij voldoen daarmee aan de wet- en regelgeving. 

 
Wijzigingen governancestructuur / nieuwe ontwikkelingen  
We verwachten de volgende wijzigingen in 2015 en 2016 in onze governancestructuur: 

 de Herzieningswet / Novelle, naar verwachting met ingang van 1 juli 2015; de uitkomsten van 
de Parlementaire Enquête Commissie zijn deels in de Novelle verwerkt; 

 de nieuwe Huisvestingswet met ingang van 2015. 

 de verhuurdersheffing gaat in 2015 omhoog; 

 de nieuwe Wnt per 1 januari 2015, waarbij de honorering van topfunctionarissen wordt 
teruggebracht tot 100% van een ministersalaris; de ministeriële regeling voor 
woningcorporaties zal eerst per 1 januari 2016 worden aangepast aan de nieuwe Wnt; 

 de huursombenadering wordt een jaar uitgesteld naar 2016, zodat huurders in 2015 nog te 
maken kunnen krijgen met een inkomensafhankelijke huurverhoging; 

 de regels voor het Energielabel veranderen per 1 januari 2015; 

 het nieuwe WWS (woningwaarderingsstelsel) naar verwachting per 1 oktober 2015; de WOZ-
waarde zal gaan meetellen in de woningwaardering; 

 de vernieuwing van de Governance Code Woningcorporaties in 2015. 
 
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 2014 vier keer in een overlegvergadering met de directeur / 
bestuurder bijeen. De belangrijkste onderwerpen waren: 

 de voortgang van ons organisatieontwikkelplan, de besparing op onze bedrijfslasten en het 
advies van de OR voor een Sociaal Plan; 

 de Herzieningswet / Novelle; 

 de Parlementaire Enquête Woningcorporaties;  

 de samenwerking met de zorgorganisatie Opella; 

 de kwaliteitslabels van KWH; 

 de voortgang betreffende de Ecovallei B.V.; 

 de Doelstellingenbegroting 2015-2019; 

 positief advies bij de voorgenomen oprichting van een nieuwe B.V. in het kader van de 
Herzieningswet / Novelle; deze B.V. is overigens nog niet opgericht; 

 positief advies bij de voorgenomen benoeming van een lid van de RvT; 

 positief advies bij de Werkkostenregeling en de regeling Reiskosten woon-werkverkeer;  

 overleg en overeenstemming over de vaststelling van de bijzondere dagen 2015; 

 de stand van zaken over de nieuwe CAO-Woondiensten. 

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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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.  
 
In 2014 heeft één huurder van de Woningstichting een verzoekschrift ingediend bij de 
Huurcommissie. Het verzoekschrift betrof de hoogte van de in rekening gebrachte verbruiken bij 
de stookkosten in 2012 en 2013. Inmiddels heeft de Huurcommissie een rapport opgesteld 
waarbij wij in het gelijk zijn gesteld. In 2015 zal de Huurcommissie na een hoorzitting de 
definitieve uitspraak doen. 
 
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 2014 zijn er geen geschillen tegen ons ingediend.  
 
Geschillen op grond van de Warmtewet 
In 2014 zijn geen storingen vastgesteld, die uit hoofde van de Warmtewet gemeld dienen te 
worden. In 2014 zijn geen geschillen tegen ons ingediend. 
 
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 2014 hebben er geen incidenten op het gebied van 
integriteit plaatsgevonden.  
 
Verbindingen  
Aan het begin van 2014 telde de Woningstichting 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. 
 
De doelstelling van de Ecovallei B.V. is de energietarieven van duurzame energiesystemen voor 
onze klanten gunstig te houden. 
 
Vanaf augustus 2014 is de Ecovallei B.V. operationeel. Activiteiten van de Ecovallei B.V. in 2014 
zijn onder andere: 

 aankoop WKO-installatie fase 1 van de Woningstichting; 

 extra aandelen uitgegeven (€ 305.000); 

 geldlening aangetrokken van € 445.000; 

 levering van energie aan het vastgoed van fase 1 Torckdael. 
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Risicomanagement  
Risico’s zijn de effecten van onzekerheden op het behalen van onze doelstellingen. De wijze 
waarop wij omgaan met risico's is daarom een van de belangrijkste sleutels van ons huidig en 
toekomstig succes als organisatie.  
 
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 kunnen nooit 
absolute zekerheid verschaffen dat strategische doelstellingen worden gerealiseerd of dat 
materiële risico’s niet optreden. De afdeling Finance & Control is verantwoordelijk voor de 
bewaking van de interne beheersingsmaatregelen en de uitvoering van 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 externe 
accountant rapporteert over de werking van de interne beheersingsmaatregelen en interne 
controlesystemen voor zover dit relevant is voor de uitvoering van de accountantscontrole. 
 
Risico’s worden periodiek geanalyseerd en beoordeeld. Ons risicobeleid is vormgegeven in onze 
statuten, directiereglement, investeringsstatuut en treasurystatuut.  
 
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 organisatiedoelen: 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. 
 
Aandacht voor risicomanagement in 2014 
In een interactieve bijeenkomst met MT en Middenkader hebben we uitleg gegeven over het 
begrip risico en dat er een goede risicomanagementstrategie nodig is om de impact van risico’s 
te beperken en kansen te benutten. We hebben onder meer stilgestaan bij het begrip 
risicobereidheid. We hebben afgesproken om in de loop van 2015 onze risicostrategie en de 
daarmee samenhangende risicobereidheid formeel vast te leggen. Daarnaast zullen we de 
“verdedigingslinies” herijken en zorgen voor een nog nadrukkelijkere verankering in de 
bedrijfscultuur, zodat risicomanagement gedragen wordt door de hele organisatie. 
 
In 2014 hebben we tevens een vernieuwd interne controleplan opgesteld en uitgevoerd.  
 
Naleving wet- en regelgeving  
Onderdeel van goed bestuur is de zorg voor het naleven van 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 controle op de naleving gebeurt enerzijds door externe toezichthouders en anderzijds via 
interne controle, onder verantwoordelijkheid van onze interne 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.   
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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 2014 en in 2015 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 
 

 
 
Het externe toezicht van het CFV en WSW is geïntensiveerd en verscherpt. Het externe toezicht 
is meer risicogericht. Het (risico)beoordelingskader van het externe toezicht is vertaald naar de 
Woningstichting en wordt in 2015 nader vormgegeven in ons risicomanagementsysteem. 
  
Onze financiële positie is op dit moment sterk, maar komt de komende jaren onder druk te staan 
als gevolg van de verhuurders- en saneringsheffing. In 2014 hebben we aan verhuurdersheffing  
€ 3,1 miljoen afgedragen (2013: € 116.000). De verhuurdersheffing voor ons bedraagt in 2015 
ongeveer € 3,6 miljoen en zal oplopen tot € 3,9 miljoen in 2017. Wat er na 2017 gebeurt, is nu 
nog onduidelijk maar de verwachting is dat de verhuurdersheffing ook na 2017 zal doorlopen. 
Aan saneringssteun betaalden wij in 2014 circa € 1,0 miljoen (2013 € 1,1 miljoen). Het CFV heeft 
overigens laten weten dat we in 2015 geen rekening hoeven te houden met een 
saneringsbijdrage.  
Deze extra lasten moeten worden opgevangen binnen onze operationele kasstroom. Dit alles 
betekent veel aandacht voor verandering van beleid ondersteund door (scenario)analyse. Om 
onze financiële positie ook op de lange termijn sterk te houden, zijn in 2014 bezuinigingen 
doorgevoerd op gebied van investeringen, onderhoud en bedrijfskosten.  
 
De Herzieningswet heeft een grote impact op het werkterrein van corporaties. Doelstelling van de 
Herzieningswet is dat maatschappelijk bestemd vermogen beschikbaar moet blijven voor het 
verhuren van woningen voor de laagste inkomenscategorieën. De kernthema’s zijn: 

 concentratie op de kerntaken en financiering van activiteiten; 

 versterking van de positie van de gemeente; 

 vormgeving toezicht op Toegelaten Instellingen. 
De Herzieningswet is van invloed op onze strategie en operatie. Daarom zijn wij in 2014 gestart 
met een projectgroep Herzieningswet om te komen tot een gedegen plan van aanpak voor de 
implementatie van de Herzieningswet. Dit hebben wij in samenwerking gedaan met collega-
corporaties onder begeleiding van een externe deskundige. De samenwerking met de gemeente 
Wageningen is verder geïntensiveerd op onder andere de onderwerpen Herzieningswet en 
Huisvestingswet. Ons vastgoed- en huurbeleid wordt in overleg met onze belanghouders 
(gemeente en huurders) aangepast. De strategische keuzes en aanpassingen in beleid geven we 
verder in 2015 vorm.  
 
Financiële resultaten 
 
Vermogenspositie  
Onze financiële beleid is er op gericht de continuïteit te waarborgen. Om onze ambities te kunnen 
realiseren hebben we een gezonde financiële basis nodig. We streven naar evenwicht tussen 
kosten en opbrengsten, inkomsten en uitgaven, investeringen en financieringen. Dit alles doen 
we met behulp van een goede risicobeheersing. We sturen hierbij op positieve operationele 
kasstromen en kengetallen als interest dekkingsratio, loan to value en rendementen. We maken 
hierbij ook gebruik van benchmarks, zoals de IPD. We zien onszelf als een maatschappelijke 
vastgoedbelegger die het financieel rendement optimaliseert om vervolgens maatschappelijk in te 
zetten.  
  

De corporatiesector is volop in beweging. Het toezicht van CFV en WSW is 

aangescherpt, de Herzieningswet is in aantocht en de sector moet fors bijdragen aan 

het tekort op de Rijksbegroting en de sanering van noodlijdende collega-corporaties. 

De Woningstichting staat aan de vooravond van de oplossing van een aantal grote 

uitdagingen. 
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In de volgende tabel zijn de financiële kengetallen opgenomen en afgezet tegen onze intern 
geformuleerde normen en de externe normen van het WSW. 
 

Financiële 
kengetallen 

Eigen 
norm

3
 

Externe 
norm 

2013 
(werkelijk)  

2014 
(werkelijk) 

2015 2016 2017 2018 2019 

ICR >1,7 > 1,4 2,4 2,0 2,1 2,1 2,2 2,1 2,3 

Aflossingsfictie > 2% > 2% 6,7% 3,9% 2,8% 3,1% 3,7% 3,3% 4,1% 

DSCR > 1 > 1 2,6 2,2 2,4 2,3 2,3 2,2 2,2 

Renterisico < 15% < 15% 4,1 7,0 6,4% 3,2% 4,4% 4,2% 4,1% 

Solvabiliteit n.v.t. n.v.t. 78% 74% 74% 73% 72% 71% 72% 

Loan to value 
(marktwaarde) 

n.v.t. n.v.t. 24% 23% 27% 28% 29% 29% 29% 

Lening/WOZ 
ratio 

< 50% < 50% 13% 15% 16% 17% 18% 18% 18% 

 
Uit de tabel blijkt dat wij de afgelopen jaren ruim voldeden aan onze interne normen als ook de 
normen zoals gesteld door het WSW. Op basis van onze begroting 2015 en meerjarenraming 
2016-2019 voldoen wij naar verwachting ook in de toekomst aan de gestelde normen.  
 
Oordeel toezichthouder CFV 
Het CFV heeft in 2014 onderzoek gedaan op een zestal toezichtterreinen: kwaliteit financiële 
informatie, behoud maatschappelijk gebonden vermogen, financieel risicobeheer, liquiditeit, 
solvabiliteit en draagkracht vermogen. Het CFV heeft geen opmerkingen over deze 
toezichtterreinen, met uitzondering van het onderdeel draagkracht vermogen. In de begroting 
2015 en meerjarenraming 2016-2019 hebben we maatregelen getroffen om de voorgenomen 
activiteiten en de financiële mogelijkheden meer in balans te brengen. De financiële kengetallen 
voldoen daarmee duurzaam aan de gestelde normen door het CFV.  
 
Oordeel borgingsinstituut WSW 
De beoordelingssystematiek van het WSW is aangescherpt. Naast financiële normen om de 
financierbaarheid van een corporatie vast te stellen wordt ook een beoordeling gemaakt op 
verschillende bedrijfsrisico’s. In februari 2014 heeft het WSW vastgesteld dat wij onveranderd 
kredietwaardig zijn. Door het WSW is volledige borging verstrekt voor de financieringsbehoefte 
2014 en 2015. Voor 2016 is nog geen borgingsruimte verstrekt. Het WSW signaleert dat op basis 
van de begroting 2014 enkele kengetallen na 2016 de kritische grenzen benaderen. In de 
begroting 2015 en meerjarenraming 2016-2019 hebben we daarom de voorgenomen 
investeringen teruggebracht en diverse bezuinigingsmaatregelen getroffen. De financiële 
kengetallen voldoen daarmee weer duurzaam aan de gestelde normen door het WSW. 
 
Resultaatontwikkeling 
Het jaarresultaat over het boekjaar 2014 bedraagt € 36,8 miljoen negatief (2013: € 5,5 miljoen 
negatief). We hebben het jaarresultaat 2014 ten laste gebracht van de overige reserves. 
 
Het negatieve resultaat is voornamelijk beïnvloed door het negatieve portfolioresultaat van  
€ 45,1 miljoen.  
  

                                                   
3
 De eigen normen zijn gebaseerd op ons investeringsstatuut. In 2015 zal dit investeringsstatuut 

worden herijkt. In het herijkte investeringsstatuut zullen ook eigen normen voor loan to value en 
solvabiliteit op basis van marktwaarde worden opgenomen. 
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Het jaarresultaat is als volgt samengesteld (bedragen x € 1 miljoen):  
 Begroting 

2014 
Jaarrekening 

2014 
Jaarrekening 

2013 
Verschil 
2014 tov 

begroting 

Verschil 
2014 tov 

2013 

Bedrijfsopbrengsten 34,8 33,7 32,2 (1,1) 1,5 
Bedrijfslasten (20,7) (21,6) (20,5) (0,9) (1,1) 

Exploitatieresultaat 14,1 12,1 11,7 (2,0) 0,4 

 
Treasuryresultaat 

 
(4,9) 

 
(4,9) 

 
(4,7) 

 
0 

 
(0,2) 

Portfolioresultaat (35,1) (45,1) (12,7) (1,4) (32,4) 

Resultaat voor belastingen (25,9) (37,9) (5,7) (3,4) (32,2) 

Belastingen 0 1,1 0,2 1,2 0,9 

Resultaat na belastingen (25,9) (36,8) (5,5) (2,2) (31,3) 

 
Exploitatieresultaat  

Belangrijke elementen in onze ondernemingsstrategie zijn een structureel positief 
bedrijfsresultaat uit beheer en exploitatie en verlaging van de overheadkosten. Ten opzichte van 
2013 is het exploitatieresultaat in 2014 € 0,4 miljoen positiever. De ingezette bezuinigingen op de 
bedrijfslasten worden vanaf 2015 naar verwachting echt zichtbaar in het exploitatieresultaat.  
 

Portfolioresultaat 
Het portfolioresultaat van € 45,1 miljoen negatief bestaat enerzijds uit de onrendabele 
investeringen in nieuwbouw en bestaand bezit van € 16,0 miljoen en anderzijds uit 
ongerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille van € 29,1 miljoen.  
 
De onrendabele investeringen in ons bestaand bezit (verbeteringen) bedragen per saldo  
€ 3,6 miljoen. De onrendabele investeringen nieuwbouw betreffen afwaarderingen naar lagere 
marktwaarde voor de projecten Patrimonium van € 7,7 miljoen en Torckdael van € 5,4 miljoen. 
Beide projecten bevinden zich in een voorbereidend stadium, maar voldoen al wel aan het 
criterium ‘intern geformaliseerd en extern gecommuniceerd’. Voor beide projecten geldt dat niet 
zondermeer met het project gestopt kan worden, dan wel alleen verliesgevend met het project 
gestopt kan worden. Er is sprake van een feitelijke verplichting, daarom zijn de volledige 
afwaarderingen voor beide projecten verwerkt in de jaarrekening. De omvang van de 
afwaarderingen kan nog wijzigen als gevolg van definitieve besluitvorming omtrent planning, 
verdeling koop/sociale huur/vrije sector huur en aanbesteding.  
 
Gedurende 2014 is de marktwaarde in verhuurde staat van onze vastgoedportefeuille afgenomen 
met € 29,1 miljoen. Een waardedaling van € 17,3 miljoen wordt veroorzaakt door een daling van 
de gemiddelde mutatiegraad, hierdoor vertraagt de voorgenomen huurharmonisatie. De 
mutatiegraad in Wageningen ligt lager dan landelijk. In de afgelopen jaren is de mutatiegraad 
gedaald en ook naar de toekomst toe verwachten wij dat de mutatiegraad laag zal blijven. Wij 
proberen de doorstroming in de woningmarkt in Wageningen te verhogen met diverse projecten, 
maar dit heeft vooralsnog weinig effect. Een voorbeeld hiervan is dat het percentage 
scheefwoners redelijk stabiel blijft ondanks ons aangepaste toewijzingsbeleid. De daling in de 
mutatiegraad is in dit jaar derhalve aangepast in lijn met de verwachte toekomstige 
mutatiegraden. Dit is onderdeel de vergroting van datakwaliteit bij de bepaling van de 
marktwaarde, zoals beschreven in hoofdstuk 5. De marktwaarde in verhuurde staat van 75 
woningen in de wijk Patrimonium wordt afgewaardeerd naar residuele grondwaarde in verband 
met voorgenomen sloop, de impact hiervan is € 5,1 miljoen. De overige waardeverandering van 
€ 6,7 miljoen is het gevolg van externe marktomstandigheden, waaronder daling van de 
leegwaardes. 
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Maatschappelijke prestatie  
Maatschappelijk rendement is de prestaties die wij leveren aan de maatschappij. Een eerste 
simpele indicatie zijn de maatschappelijke kosten die wij maken. 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 investering in betaalbaarheid. Om 
maximaal transparant te zijn over ons vermogen gebruiken wij de marktwaarde in verhuurde staat 
als waarderingsgrondslag in onze jaarrekening.  
 
De maatschappelijke bijdrage bestaat in elk geval uit:  

X € 1.000 2014 2013 

verschil tussen de getaxeerde markthuur en de werkelijke vraaghuur 10.887 10.332 

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

15.982 1.637 

investeringen in leefbaarheid 632 720 

Sponsoractiviteiten 6 5,5 
 
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. 
 
Afwegingskader maatschappelijk rendement  
Wij hebben het afwegingskader voor maatschappelijk rendement vastgelegd in het 
maatschappelijk investeringskader. Dit is onderdeel van ons investeringsstatuut.  
We willen bij investeringsafwegingen uitdrukkelijk aan de voorkant sturen op financieel en 
maatschappelijk rendement. Met het maatschappelijk afwegingskader kunnen we ook de niet-
financiële opbrengst van de wijkaanpak bepalen en meenemen in de besluitvorming. We hebben 
geparticipeerd in de ontwikkeling van het “Driekamermodel” van Ortec. Ondanks dit model blijft 
het lastig om het ‘maatschappelijk effect’ van onze ingezette financiële middelen te meten.  
 
Treasury  
Kaders  
De kaders van ons treasurybeleid zijn vastgelegd in het treasurystatuut. Alle besluiten over 
activiteiten op het gebied van financiering, beleggingen en rentemanagement worden genomen 
binnen deze kaders. 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 2014 
hebben geactualiseerd en opnieuw vastgesteld en goedgekeurd. In 2015 passen we ons 
treasurybeleid aan; conform de ‘Beleidsregels Verantwoord Beleggen door Toegelaten 
Instellingen Volkshuisvesting’ van het ministerie van BZK.  
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Besluitvormingsproces 
Onderdeel van het treasurybeleid is het besluitvormingsproces voor treasurytransacties. Dit is 
vastgelegd in het treasurystatuut. 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. 

 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. 

 Bij het streven naar minimalisatie van de financieringskosten kan gebruik worden gemaakt van 
een rentevisie. Deze rentevisie wordt onder andere gebaseerd op macro-economische data 
en gepubliceerde rentevisies van verschillende Nederlandse en buitenlandse banken. Bij 
besluiten over treasurytransacties worden de actuele verwachtingen over de ontwikkeling van 
de marktrente meegewogen.  

 Risicobeheersing is leidend bij het nemen van besluiten. 
 
Ongeborgde financiering  
In het project Torckdael worden vrije sector huur- en koopwoningen gerealiseerd. De 
investeringen zullen voor een deel met eigen middelen en voor een deel met ongeborgde 
leningen worden gefinancierd. In 2014 zijn wij gestart met het opstellen van een zogenaamd 
“bidbook”. Het bidbook stellen wij op in samenspraak met onze treasuryadviseur, het WSW en 
geïnteresseerde financiers. Vanuit risicomanagement wordt pas gestart met de bouw als de 
financiering rond is.  
 
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. Ieder kwartaal wordt aan het WSW en CFV een opgave gedaan van de 
derivatenportefeuille, waarin deze positie door de bestuurder wordt bevestigd.  
 
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 het bureau Thésor als externe deskundige.  
ln de reguliere bijeenkomsten van de treasurycommissie worden ten minste de volgende 
onderwerpen behandeld: 

 Algemene ontwikkelingen en financiële transacties over de afgelopen periode; 

 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 2014 zijn als volgt: 

 Het af te geven faciliteringsvolume in 2014 is vervangen worden door een zogenaamd 
Borgingsplafond. Dit wordt door het WSW gezien als de maximale positie geborgde leningen, 
waarbij gekeken wordt naar herfinanciering en de verder uitbreiding van de portefeuille in enig 
jaar. Het WSW heeft een borgingsplafond voor 2014 en 2015 vastgesteld. De 
financieringsbehoefte voor 2016 is beklemd door de grote geprognosticeerde schuldtoename. 
Dit heeft geen impact op financieringstransacties, omdat forward transacties nog maar zijn 
toegestaan tot een maximum van 6 maanden. In de meerjarenbegroting 2015-2019 hebben 
we maatregelen getroffen om weer duurzaam aan de WSW-normen te voldoen.  

 In 2014 zijn geen nieuwe geldleningen aangetrokken. Eén opslagherziening voor een roll-over 
lening heeft plaatsgevonden. Financieringsbehoefte in 2015 zal ook in 2015 worden ingevuld. 

 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 door de grote investeringsopgave in 2015.  

 
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 2014 € 4,9 miljoen (2013: € 5,0 miljoen).  
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Geconsolideerde jaarrekening 
 

Geconsolideerde balans per 31 december 2014 
(na voorgestelde resultaatbestemming) (x € 1.000) 

  31 december 2014 31 december 2013 

    
Vaste activa Ref.     
      
Materiële vaste activa 7  3.824  3.392 
Onroerende en roerende zaken      
 ten dienste van de exploitatie      
      
Vastgoedbeleggingen      

Commercieel vastgoed in exploitatie,      

 gekwalificeerd als belegging 8 45.754  42.175  

Sociaal vastgoed in exploitatie,      

 gekwalificeerd als belegging 8 502.323  522.713  

Vastgoed in ontwikkeling       

 bestemd voor eigen exploitatie 8 177  5.563  

   548.254  570.451 

      
Financiële vaste activa      
Overige effecten 9.1 1  1  
Latente belastingvordering 9.2 1.874  746  
Overige financiële vaste activa 9.3 138  122  

   2.013  869 
      

Som der vaste activa   554.091  574.712 
      
Vlottende activa      
      
Voorraden 10     
Vastgoed in ontwikkeling bestemd 
voor de verkoop 

  
840 

  
0 

 

Overige voorraden  11  11  

   851  11 
      
Vorderingen      
Huurdebiteuren 11 179  231  
Gemeente Wageningen 12 75  28  
Overige vorderingen 13 258  261  
Overlopende activa 14 1.866  136  

   2.378  656 
      
Liquide middelen 15  7.128  6.881 
      

Som der vlottende activa   10.357  7.548 
      

Totale activa   564.448  582.260 
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  31 december 2014 31 december 2013 

    
 Ref.     
Groepsvermogen  16     
Eigen Vermogen   417.213  453.978 
      
      
      
Voorzieningen 17     
Voorziening onrendabele 
investeringen en herstructureringen 

17.1  
9.424 

  
0 

 

Latente belastingverplichtingen 17.3 42  66  
Overige voorzieningen 17.3 269  316  

   9.735  382 
      
      
      
Langlopende schulden 18     
Leningen overheid 18.1 0  155  
Leningen kredietinstellingen 18.1 120.882  113.600  

   120.882  113.755 
      
      
      
Kortlopende schulden 19     
Schulden aan kredietinstellingen  7.873  4.697  
Schulden aan leveranciers  1.873  3.127  
Belastingen en premies      
 sociale verzekeringen  728  720  
Schulden inzake pensioenen  59  58  
Schulden aan gemeente 
Wageningen 

 42  42  

Overlopende passiva  6.043  5.501  

   16.618  14.145 
      

Totale passiva   564.448  582.260 
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Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 2014 
(x € 1.000)  
 
  2014 2013 
    
 Ref.   
Bedrijfsopbrengsten    
Huuropbrengsten 23 29.981 28.492 
Opbrengsten servicecontracten 24 2.762 2.703 
Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille 25 235 448 
Geactiveerde productie eigen bedrijf 26 497 450 
Overige bedrijfsopbrengsten 27 214 143 

Som der bedrijfsopbrengsten  33.689 32.236 
    
Bedrijfslasten    
Afschrijvingen op (im)materiële vaste activa 28 492 419 
Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille 29 15.982 (203) 
Lonen en salarissen 30 3.179 3.097 
Sociale lasten 31 463 399 
Pensioenlasten 32 539 542 
Lasten onderhoud 33 5.761 8.233 
Leefbaarheid 34 171 289 
Lasten servicecontracten 35 2.751 2.702 
Overige bedrijfslasten 36 8.235 5.193 

Som der bedrijfslasten  37.573 20.671 
    
Bedrijfsresultaat   (3.884) 11.565 
    
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 
vastgoedportefeuille 38 (29.101) (12.502) 
    
Financiële baten en lasten    
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 40 28 60 
Rentelasten en soortgelijke kosten 41 (4.960) (4.808) 
    
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening (voor 
belasting) 

 (37.917) (5.685) 

    
Belastingen 42 1.152 169 
    
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening (na belasting)  (36.765) (5.516) 
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2014 (indirecte methode)  
(x € 1.000)  
 

  2014 2013 

    
 Ref.     
Kasstroom uit operationele activiteiten      
Bedrijfsresultaat   (3.884)  11.565 
      
Aanpassingen voor:      
Boekresultaat verkoop MVA 25 (235)  (448)  
Geactiveerde productie eigen bedrijf 26 (497)  (450)  
Afschrijvingen 28 492  419  
Vrijval/dotatie voorzieningen 17.3 (47)  (54)  
Overige waardeveranderingen 29 15.982  (203)  

   15.695  (736) 
      
Veranderingen in werkkapitaal:      
Voorraden  10 0  0  
Vorderingen  (1.722)  (298)  
Kortlopende schulden  (185)  2.262  

    (1.907)  1.964 
      

Kasstroom uit bedrijfsoperaties   9.904  12.793 

      
Ontvangen/(betaalde) interest  (4.864)  (4.222)  

   (4.864)  (4.222) 
      

Kasstroom uit operationele activiteiten   5.040  8.571 

      
Kasstroom uit investeringsactiviteiten      
Investeringen in materiële vaste activa 7 en 8 (16.814)  (17.629)  
Desinvesteringen materiële vaste activa 25 1.739  1.815  
Investeringen in financiële vaste activa 9 (21)  (27)  
Desinvesteringen financiële vaste activa  0  0  

      

Kasstroom uit investeringsactiviteiten   (15.096)  (15.841) 

      
Kasstroom uit financieringsactiviteiten      
Ontvangsten uit langlopende schulden      
 (nieuwe leningen) 18 15.000  20.000  
Aflossing langlopende schulden 18 (4.697)  (7.545)  

      

Kasstroom uit financieringsactiviteiten   10.303  12.455 

      

Mutatie geldmiddelen    247  5.185 

      
Aansluiting met balans      
Saldo 1 januari   6.881  1.696 
Mutatie geldmiddelen   247  5.185 

Saldo 31 december   7.128  6.881 
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Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2014 en winst-en-
verliesrekening over 2014 

 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. 

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

1.3 Grondslagen voor consolidatie 
In de consolidatie worden onze financiële gegevens en onze groepsmaatschappij opgenomen. 
Dit betreft de maatschappij waarmee wij een organisatorische en economische eenheid vormen. 
Integraal in de consolidatie worden opgenomen deelnemingen waarin overheersende 
zeggenschap op het beleid kan worden uitgeoefend of waarover wij de centrale leiding hebben. 
Hierbij wordt tevens rekening gehouden met potentiële stemrechten die kunnen worden 
uitgeoefend op balansdatum. Het eventuele aandeel van derden in het groepsvermogen en in het 
groepsresultaat wordt afzonderlijk vermeld.  
 
De in de consolidatie begrepen vennootschap is Ecovallei B.V. te Wageningen (100%), de 
feitelijke vestigingsplaats is Olympiaplein 26 te Wageningen. Deze wordt volledig geconsolideerd. 
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 worden 
geëlimineerd voor zover de resultaten niet door transacties met derden buiten de groep zijn 
gerealiseerd. Ongerealiseerde verliezen op intercompanytransacties worden ook geëlimineerd 
tenzij er sprake is van een bijzondere waardevermindering. Resultaten op 
intercompanytransacties tussen in de consolidatie opgenomen groepsmaatschappijen worden 
volledig uit zowel de balanswaardering als het groepsresultaat geëlimineerd voor zover deze 
resultaten nog niet door een overdracht van het verkregen actief of passief aan derden buiten de 
groep zijn gerealiseerd. 

1.4 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, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de 
bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende 
jaarrekeningposten. 
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 Grondslagen voor waardering van activa en passiva 2

2.1 Regelgeving 
De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van het 
Besluit beheer sociale huursector, Titel 9 Boek 2 BW, en Hoofdstuk 645 van de Richtlijnen voor 
de Jaarverslaggeving en de stellige uitspraken van de overige hoofdstukken van de Richtlijnen 
voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. 
 
Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is 
vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans, de winst-en-
verliesrekening en het kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen. Met deze referenties 
wordt verwezen naar de toelichting. Toelichtingen op posten in de balans, winst-en-
verliesrekening en kasstroomoverzicht worden in de jaarrekening genummerd. 

2.2 Vergelijking met voorgaand jaar 
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten 
opzichte van het voorgaande jaar. 

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

2.4 Materiële vaste activa 
Tenzij bij de afzonderlijke balansposten iets anders wordt vermeld gelden voor alle materiële 
vaste activa de volgende algemene uitgangspunten. 
 

Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 
De verkrijgings- of vervaardigingsprijs wordt bepaald als de som van alle direct toe te rekenen 
uitgaven onder aftrek van afschrijvingen gedurende de geschatte toekomstige gebruiksduur.  
Op grond wordt niet afgeschreven. Voor zover verkregen subsidies kwalificeren als 
investeringssubsidie worden deze in mindering gebracht op de verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs. 
Tevens worden hierbij de rente tijdens de bouw op vreemd vermogen en direct toerekenbare 
interne kosten alsmede transactiekosten geactiveerd. Rente wordt uitsluitend toegerekend 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 wordt berekend tegen de gemiddelde rentevoet over het totale vreemde vermogen. Voor 
onroerende zaken waarvoor specifieke financiering is aangetrokken wordt de interestvoet van 
deze specifieke financiering gehanteerd. Er wordt rekening gehouden met bijzondere 
waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht. 
 
Indien grond gekocht is 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 worden gewaardeerd 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 worden aangehouden om huuropbrengsten, 
waardestijgingen of beide te realiseren. Vastgoedbeleggingen worden geclassificeerd 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 in dit hoofdstuk 2.5 anders is vermeld. We hebben 
ons bezit ingedeeld conform de financiële en technische complexindeling. Deze is voornamelijk 
gebaseerd op de ligging van het betreffende vastgoed en de laagst gedefinieerde kasstroom 
genererende eenheid. 
 

Afschrijvingen 
Op vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven. 
 

Commercieel vastgoed in exploitatie 
Typering 
Het commercieel vastgoed in exploitatie omvat woningen in exploitatie met een huurprijs boven 
de huurtoeslaggrens, 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 
De reële waarde is gebaseerd op de actuele marktsituatie en omstandigheden per balansdatum 
en geeft de meest waarschijnlijke prijs weer die redelijkerwijs op balansdatum had kunnen 
worden verkregen. De reële waarde wordt als volgt vastgesteld: 

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.  

 
In alle gevallen wordt tevens rekening gehouden met de contractuele verplichtingen van de 
Woningstichting, zoals lopende huurcontracten. Voor de huurcomponent wordt er vanuit gegaan 
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. De uitgaande kasstromen zijn gebaseerd op marktconforme 
parameters en kengetallen. Dit geldt zowel voor onderhouds- als beheerskosten. Deze kosten 
liggen over het algemeen lager dan de kosten zoals deze door de woningcorporatie worden 
gemaakt. Het verschil in kosten wordt veroorzaakt door beleidskeuzes die de corporatie maakt en 
een vastgoedbelegger niet zou maken. 

 
In het commercieel vastgoed in exploitatie zijn tevens woongelegenheden opgenomen. Dit zijn 
woongelegenheden met een huurprijs boven de huurtoeslaggrens. Volgens de wet voor de 
verhuurdersheffing is deze heffing alleen verschuldigd met voor woongelegenheden met een 
huurprijs onder de huurtoeslaggrens. Uit dien hoofde is bij de waardering van het commercieel 
vastgoed geen rekening gehouden met de verhuurdersheffing.  

 
Mutatie reële waarde 
Mutaties in de reële waarde van Commercieel vastgoed in exploitatie worden in de winst-en-
verliesrekening verantwoord onder ‘Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 
vastgoedportefeuille’. Mutaties in de reële waarde worden binnen het eigen vermogen 
afzonderlijk als ‘niet-gerealiseerde herwaardering’ bijgehouden en in de toelichting op het eigen 
vermogen vermeld. 
 

Sociaal vastgoed in exploitatie gekwalificeerd als vastgoedbelegging 
Typering 
Sociaal vastgoed omvat woningen in exploitatie met een huurprijs onder de huurtoeslaggrens, het 
maatschappelijk vastgoed en het overige sociale vastgoed. De huurtoeslaggrens is een 
algemeen huurprijsniveau dat door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
wordt vastgesteld. Maatschappelijk vastgoed is bedrijfsonroerendgoed dat is verhuurd aan 
maatschappelijke organisaties, waaronder zorg-, welzijn-, onderwijs en 
culturele instellingen en dienstverleners en tevens is vermeld op de bijlage zoals deze is 
opgenomen in de Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten 
instellingen volkshuisvesting. 
 
Kwalificatie 
Ons beleid is er op gericht de sociale vastgoedportefeuille continu te verversen. Voor het 
merendeel van het sociale vastgoed vindt optimalisatie van het financiële rendement plaats. Een 
deel van de portefeuille is gealloceerd 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 vindt waardering plaats tegen de actuele waarde zijnde de reële 
waarde. De invulling van deze actuele waarde wordt bepaald 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. 

 
 



 
 

 
 
 
 
Jaarrekening 2014   

 
53 

Waarderingsmethode 
Bij gebrek aan een actieve markt voor sociaal vastgoed in verhuurde staat of een actieve markt 
waarvan de waarde van sociaal vastgoed in verhuurde staat kan worden afgeleid, wordt de reële 
waarde van sociaal vastgoed in exploitatie gebaseerd op een modelmatige, op kasstromen 
gebaseerde methodiek. De basiskenmerken van de methodiek zijn als volgt: 

 De aannames aangaande de geprognosticeerde kasstromen zijn gebaseerd op de 
contractuele verplichtingen van de toegelaten instelling die rusten op het vastgoed. 

 De overige (na de contractperiode in acht te nemen) aannames en uitgangspunten zijn 
gebaseerd op gegevens van de markt waarop de toegelaten instelling actief is. 

 Feiten en omstandigheden die kunnen worden gekwalificeerd als verplichtingen die niet 
specifiek aan het vastgoed zijn toe te rekenen 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 
Jaarlijks wordt de waardering van 33 1/3 % van de portefeuille vastgoed in exploitatie door 
externe onafhankelijke taxateurs gevalideerd door middel van gevel/zicht taxatie. Tevens vindt 
een toets op de waardering plaats op basis van beschikbare referentietransacties. 
 
Gehanteerde scenario’s en variabelen 
Het inschatten van kosten en opbrengsten wordt gedaan aan de hand van twee scenario’s; 
doorexploiteren en uitponden. Bij doorexploiteren is de veronderstelling dat het volledige complex 
in bezit blijft gedurende de volledige DCF-periode. Het inrekenen van de markthuur geschiedt bij 
mutatie. Bij uitponden is de veronderstelling dat bij mutatie tot verkoop van individuele woningen 
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. 
 
Het inschatten van de kosten en opbrengsten wordt op basis van een marktconform uitgangspunt 
gedaan. 
 
De ingerekende initiële huur betreft de huidige contracthuur van het object. 
 
De kosten zijn afgeleid 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 worden deze normen gecorrigeerd voor achterstallig onderhoud en nadere aan 
het vastgoed gerelateerde contractuele verplichtingen. De eigen in het verleden gerealiseerde 
kosten en voorgenomen (onderhouds)beleid worden hierbij niet naar de toekomst geprojecteerd 
en er wordt binnen de DCF berekening gestreefd naar opbrengsten maximalisatie.  
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Tevens wordt rekening gehouden met de kosten van erfpacht en de te maken splitsingskosten in 
verband met verkoop. Indien sprake is van een sloopbesluit wordt dit besluit verwerkt indien meer 
dan 50% van de huurcontracten in het betreffende complex is beëindigd. 
 
De leegwaarde die wordt benut 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. Tevens worden de kosten koper hierbij betrokken. 
 
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 
Mutaties in de reële waarde van Sociaal vastgoed in exploitatie worden in de winst-en-
verliesrekening verantwoord onder ‘Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 
vastgoedportefeuille’. Mutaties in de reële waarde worden binnen het eigen vermogen 
afzonderlijk als ‘niet-gerealiseerde herwaardering’ bijgehouden en in de toelichting op het eigen 
vermogen vermeld. 
 
Bepaling bedrijfswaarde (ten behoeve van de toelichting) 
Onder de bedrijfswaarde wordt verstaan de contante waarde van de aan een actief of samenstel 
van activa toe te rekenen toekomstige kasstromen die kunnen worden verkregen met de 
uitoefening van het bedrijf. De bedrijfswaarde wordt gevormd door de contante waarde van de 
geprognosticeerde kasstromen uit hoofde van toekomstige exploitatieopbrengsten en 
toekomstige exploitatielasten over de geschatte resterende looptijd van de investering.  
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De kasstroomprognoses zijn gebaseerd op redelijke en onderbouwde veronderstellingen die de 
beste schatting van de directie weergeven van de economische omstandigheden die van 
toepassing zullen zijn gedurende de resterende levensduur van het actief. De kasstromen zijn 
gebaseerd op de eind 2014 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. Voor 
latere jaren wordt uitgegaan van de verwachte gemiddelde groeivoeten voor inflatie, huurstijging 
en rente alsmede genormeerde lastenniveaus. 
 
Bij de bedrijfswaardeberekening gelden de volgende uitgangspunten: 

 Voor 2014 wordt rekening gehouden met een huurverhoging van 4%. Bestaande uit inflatie 
2,5% met een opslag van 1,5%. 

 Voor de jaren na 2014 is rekening gehouden met een jaarlijkse huurverhogingen van 2,75% 
bestaande uit inflatie (2%) en een opslag van 0,75% (2013: 2,00%); 

 jaarlijkse huurderving van 0,5% (2013: 0,5%); 

 mutatiegraad en huurharmonisatie op complexniveau bepaald op basis van een 5-jaars 
gemiddelde (2013: idem); 

 jaarlijkse stijgingen van de vastgoed gerelateerde variabele lasten van 2,00 % (2013: 2,00); 

 variabele lasten worden geïndexeerd met prijsinflatie (2013: idem) 

 genormeerde reparatie- en mutatieonderhoudskosten van respectievelijk € 200 per woning en 
€ 2.250 per mutatie, conform de bedrijfseconomische interne norm (2013: € 200 resp.  
€ 2.150); 

 kosten van planmatig groot onderhoud, conform onderhoudsbegroting voor de eerstkomende 
5 jaar, daarna een bedrijfseconomische norm van per complex over een cyclus van zes jaar 
na 2019, waarbij incidentele onderhoudsuitgaven buiten beschouwing zijn gelaten (2013: 
idem); 

 een restwaarde op basis van geschatte grondwaarde aan het einde van de exploitatieperiode 
of de verwachte opbrengstwaarde bij verkoop van € 5.000 per woning (2013: idem); 

 de periode waarover contant gemaakt wordt loopt parallel met de geschatte resterende 
levensduur van de complexen, variërend van 0 tot 49 jaar (2013: idem), de minimale 
levensduur is gesteld op 15 jaar tenzij vanuit planvorming een kortere levensduur 
gerechtvaardigd is. 

 voor de verhuurdersheffing is voor de jaren 2014 en later het wettelijke kader eind 2013 
gereed gekomen. In de Wet Maatregelen Woningmarkt zijn de tarieven voor 2014 t/m 2017 
opgenomen. Deze bedragen respectievelijk € 3,81, € 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 2015 t/m 2017 ingerekend in de bedrijfswaarde op basis 
van genoemde percentages. Voor de periode ná 2017 is uitgegaan van gelijkblijvend tarief. 
Voor de mutatie in de WOZ waarde is aangesloten bij het door het WSW afgegeven 
perspectief. 

 De heffingsbijdrage van het Centraal Fonds Volkshuisvesting en de te betalen 
vennootschapsbelasting maken geen onderdeel uit van de bedrijfswaarde. 

 Er is geen rekening gehouden met de rentabiliteitswaardecorrectie. 
 
De verwachte opbrengstwaarde van woningen geoormerkt voor verkoop wordt gedefinieerd als 
de contante waarde van het maximale bedrag dat kan worden verkregen bij vrijwillige verkoop 
binnen een verwachte termijn, onder aftrek van verkoopkosten die niet door de koper worden 
gedragen. Ter bepaling van dit bedrag worden taxaties uitgevoerd door onafhankelijke externe 
deskundigen of worden vergelijkbare onroerende zaken als referentie gehanteerd. 
Gegeven het feit dat verkopen hoofdzakelijk worden verricht in het kader van de financiering van 
onrendabele investeringen in nieuwbouw worden deze verkopen voor een periode van vijf jaar in 
de waardering betrokken. Daarmee wordt recht gedaan aan het voorwaardelijke karakter van de 
geoormerkte verkopen. 
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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 wordt 
geïndexeerd naar het einde van de levensduur en verminderd met verwachte sloopkosten en 
kosten van uitplaatsing. Indien feitelijke dan wel in rechte afdwingbare verplichtingen zijn 
aangegaan die consequenties hebben voor de bestemming van de grond dan wordt met deze 
gewijzigde bestemming in de waardering rekening gehouden. 
 

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 wordt bij eerste 
verwerking gewaardeerd tegen uitgaafprijzen en toegerekende kosten van het werkapparaat uit 
hoofde van voorbereiding, toezicht en directievoering. Daarna vindt waardering plaats tegen de 
actuele waarde zijnde de reële waarde. 
 
Mutatie reële waarde 
Mutaties in de reële waarde van Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie als 
vastgoedbelegging worden in de winst-en-verliesrekening verantwoord onder ‘Niet-gerealiseerde 
waardeveranderingen vastgoedportefeuille’. Mutaties in de reële waarde worden binnen het eigen 
vermogen afzonderlijk als ‘niet-gerealiseerde herwaardering’ bijgehouden en in de toelichting op 
het eigen vermogen vermeld. 

2.6 Financiële vaste activa 
Overige effecten 

Deelnemingen waar geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend worden gewaardeerd 
tegen verkrijgingsprijs. Indien sprake is van een bijzondere waardevermindering vindt waardering 
plaats tegen de realiseerbare waarde; afwaardering vindt plaats 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 vindt er een inkomenstoets plaats. 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 er een waardedaling plaatsvindt, de bijdrage niet (geheel) terug worden 
ontvangen. De regeling wordt initieel gewaardeerd tegen reële waarde. Vervolgens wordt deze 
regeling gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs in de jaarrekening. 
 

Latente belastingvorderingen 
Zie 2.11 

 
Overige financiële vaste activa  

De onder financiële vaste activa opgenomen overige vorderingen omvatten verstrekte leningen 
en overige vorderingen, alsmede gekochte leningen en obligaties die tot het einde van de looptijd 
zullen worden aangehouden. Deze vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen reële waarde. 
Vervolgens worden deze leningen en obligaties gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. 
Indien er bij de verstrekking van leningen of de verwerving van obligaties sprake is van disagio of 
agio, wordt dit gedurende de looptijd ten gunste respectievelijk ten laste van het resultaat 
gebracht als onderdeel van de effectieve rente. Ook transactiekosten worden verwerkt in de 
eerste waardering en als onderdeel van de effectieve rente ten laste van het resultaat gebracht. 
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Bijzondere waardeverminderingen worden in mindering gebracht op de geamortiseerde kostprijs 
en direct verantwoord 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 gewaardeerd zijn tegen geamortiseerde kostprijs wordt de omvang van de 
bijzondere waardevermindering bepaald als het verschil tussen de boekwaarde van het actief en 
de best mogelijke schatting van de toekomstige kasstromen, contant gemaakt tegen de effectieve 
rentevoet van het financiële actief zoals die is bepaald bij de eerste verwerking van het 
instrument.  
 
Een eventueel bijzonder waardeverminderingsverlies wordt teruggenomen indien de afname van 
de waardevermindering verband houdt met een objectieve gebeurtenis na afboeking. De 
terugname wordt beperkt 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 wordt in de winst-en-
verliesrekening verwerkt.  

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 wordt gewaardeerd 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 wordt rekening gehouden met de 
incourantheid van de voorraden. 
 

Voorraden 
De voorraden grond- en hulpstoffen worden gewaardeerd op verkrijgingsprijzen onder toepassing 
van de FIFO-methode (first in, first out) of lagere opbrengstwaarde. De opbrengstwaarde is de 
geschatte verkoopprijs onder aftrek van direct toerekenbare verkoopkosten. Bij de bepaling van 
de opbrengstwaarde wordt rekening gehouden met de incourantheid van de voorraden.  

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

2.10 Voorzieningen 
Voorzieningen worden gevormd 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 de hoogte redelijkerwijs kan worden geschat. De 
voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk 
zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd 
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 deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, 
dan wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen. 
 

Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen  
Verwachte verliezen als gevolg van onrendabele investeringen nieuwbouw worden als bijzondere 
waardeverandering in mindering gebracht 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 wordt voor dit meerdere een voorziening gevormd. Onder 
verwachte verliezen wordt in dit verband verstaan de getaxeerde marktwaarde in verhuurde staat 
minus de investeringsuitgaven. 

 
Overige voorzieningen  

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. De 
verplichting is 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 is gebaseerd op de marktrente bij aankoop. 

2.11 Latente belastingvorderingen en –verplichtingen 
Latente belastingvorderingen en –verplichtingen worden opgenomen voor tijdelijke verschillen 
tussen de waarde van de activa en passiva volgens fiscale voorschriften enerzijds en de 
boekwaarden die in deze jaarrekening gevolgd worden anderzijds. De berekening van de latente 
belastingvorderingen en –verplichtingen geschiedt 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 worden opgenomen voor zover het waarschijnlijk is dat er 
toekomstige fiscale winst beschikbaar zal zijn waarmee verliezen kunnen worden 
gecompenseerd en verrekeningsmogelijkheden kunnen worden benut. 
 
Latente belastingen worden verantwoord 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 worden op contante 
waarde gewaardeerd.  
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2.12 Langlopende schulden 
Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Een 
eventueel verschil tussen het ontvangen bedrag en de reële waarde van de lening wordt 
verantwoord op basis van de bij die transactie horende economische werkelijkheid. 
Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de schulden worden in de 
waardering bij eerste verwerking opgenomen. Schulden worden na eerste verwerking 
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met 
agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten.  
 
Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt tezamen 
met de verschuldigde rentevergoeding zodanig bepaald dat de effectieve rente gedurende de 
looptijd van de schulden in de winst-en-verliesrekening wordt verwerkt. 
 
De aflossingsverplichting voor het komend jaar van de langlopende schulden is opgenomen 
onder de kortlopende schulden. 

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

2.14 Afgeleide financiële instrumenten (derivaten) 
Wij maken gebruik van rentederivaten. Deze worden tegen geamortiseerde kostprijs opgenomen. 
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 er geen kostprijs hedge accounting wordt toegepast, wordt er door ons een voorziening 
getroffen 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, wordt dit gedocumenteerd. 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 kostprijshedge-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.  
 
Het ineffectieve deel van de hedgerelatie wordt direct in de winst-en-verliesrekening verwerkt 
indien het hedge instrument een negatieve reële waarde heeft. 
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 Grondslagen voor bepaling van het resultaat 3

3.1 Algemeen 
Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties 
en de kosten en andere lasten over het jaar. De resultaten op transacties worden verantwoord in 
het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; verliezen reeds zodra zij voorzienbaar zijn. 
 
Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde 
waardeveranderingen van op actuele waarde gewaardeerde vaste activa en afgeleide financiële 
instrumenten. 
 
 Opbrengstverantwoording 
Opbrengsten uit de levering van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en 
risico’s met betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper. 
Opbrengsten uit de levering van diensten geschieden naar rato van de geleverde prestaties, 
gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te 
verrichten diensten. 
 
 Bijzondere posten 
Bijzondere posten zijn baten of lasten die behoren tot de gewone bedrijfsuitoefening, maar op 
grond van de aard, omvang of het incidentele karakter afzonderlijk worden toegelicht, teneinde 
een goed inzicht te geven in het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening van de corporatie en met 
name de ontwikkeling daarin. Bijzondere posten worden met het oog op de analyse en de 
vergelijkbaarheid van de resultaten zoveel als mogelijk naar aard en omvang afzonderlijk en 
ongesaldeerd toegelicht.  

3.2 Bedrijfsopbrengsten 
Huren  

De jaarlijkse huurverhoging is van overheidswege gebonden aan een maximum. Voor het 
verslagjaar 2014 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 vindt verrekening plaats op basis van de daadwerkelijke 
bestedingen. De kosten worden verantwoord onder de overige bedrijfslasten. 
 

Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille  
Onder deze rubriek worden de volgende verkoopresultaten opgenomen 

 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 worden verantwoord op het 
moment van levering (passeren transportakte). Eventuele verliezen op nieuwbouw koopprojecten 
worden verantwoord 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. 
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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  

De afschrijvingen op materiële vaste activa worden gebaseerd op basis van de verkrijging- of 
vervaardigingprijs. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de 
verwachte gebruiksduur. Met een mogelijke restwaarde wordt geen rekening gehouden. Over 
terreinen en op reële waarde gewaardeerde vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven.  
 
Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de 
toekomstige afschrijvingen aangepast. Boekwinsten en –verliezen bij verkoop van onroerende en 
roerende zaken ten dienste van de exploitatie zijn begrepen onder de afschrijvingen. 

 
Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille (Bedrijfslasten)  

De onder deze post verantwoorde bedragen hebben betrekking op een afboekingen uit hoofde 
van bijzondere waardevermindering op investeringen in vastgoedbeleggingen.  
 

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. Verder worden de 
kosten van ingeleend personeel op deze post verantwoord 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 worden alle direct aan het verslagjaar toe te rekenen kosten van onderhoud 
verantwoord. Van toerekenbaarheid is sprake als de daadwerkelijke werkzaamheden in het 
verslagjaar hebben plaatsgevonden. Reeds aangegane verplichtingen waarvan de 
werkzaamheden nog niet zijn uitgevoerd op balansdatum worden verwerkt onder de niet uit de 
balans blijkende verplichtingen. 
 
Het reparatie- en mutatieonderhoud wordt onderscheiden in kosten van derden en eigen dienst, 
alsmede de kosten van het materiaalverbruik. In de winst- en verliesrekening zijn 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, die de leefbaarheid in 
buurten en wijken ten goede moeten komen. 
 

Overige bedrijfslasten  
De overige bedrijfslasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. 

 
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 

De niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille hebben betrekking op 
waardemutaties van op reële waarde gewaardeerde activa. 
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3.4 Rentebaten en rentelasten 
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve 
rentevoet van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt 
rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen die als 
onderdeel van de effectieve rente worden meegenomen. 

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.  
Tevens wordt rekening gehouden met wijzigingen die optreden in de latente belastingvorderingen 
en latente belastingschulden uit hoofde van wijzigingen in het te hanteren belastingtarief. 
Zie ook 2.11 
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 Financiële instrumenten en risicobeheersing 4
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. 
Bij een stijging van de marktrente met 100 basispunten neemt de te betalen rente onder gelijk 
blijvende omstandigheden in een jaar met € 110.000 toe. 
 
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.  
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Liquiditeitsrisico 
Relevante indicatoren voor het liquiditeitsrisico wat we lopen per balansdatum zijn als volgt: 
 
 
 

31 december 2014 

 x € 1.000 

  
Bankschuld 0 
Kredietlimiet 2.500 
Lopende investeringsverplichtingen 1.185 
Reeds vastgelegde nog op te storten leningen o/g 0 
Nog niet benut borgingsplafond WSW 2014 8.369 
 
Investeringsverplichtingen worden uitsluitend aangegaan 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. 
Over 2013 en 2014 is om deze reden geen extra niet-DAEB financiering aangetrokken. De 
verwachting is dat de Woningstichting ook in 2015 de niet-DAEB investeringen voor een groot 
deel uit eigen middelen kunnen financieren. Voor het deel dat niet uit eigen middelen kan worden 
gefinancierd zal in 2015 een bidbook worden opgesteld en ongeborgde financiering worden 
aangetrokken. Voor haar DAEB financiering kan worden volstaan met het aantrekken van WSW 
geborgde financiering. Voor de beschikbaarheid van financiering is de organisatie 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. 
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 Belangrijke inschattingen ten aanzien van waardering en resultaatbepaling 5
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 

5.1 Vastgoedbeleggingen, reële waarde 
Het vastgoed in exploitatie wordt gewaardeerd 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 zijn uiteengezet in paragraaf 2.5. 
 
In de waardering zijn 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 2014 bedroeg deze voor ons  
€ 3,1 miljoen. Tot en met 2017 zal deze heffing jaarlijks oplopen tot ruim € 4,3 miljoen per jaar. 
De heffing is in de marktwaarde ingerekend tot en met 2017. Daarna is de onzekerheid 
opgenomen in de disconteringsvoet. 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 (2013: 125 woningen). Dit aantal is gebaseerd 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 2014 € 235.000 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 alleen voor 2014 rekening 
gehouden met een extra huurverhoging boven inflatie. Deze extra verhoging bedraagt 0,75%. 
Omdat het beleid van de overheid na 2014 nog onzeker is wordt voor de jaren na 2014 alleen 
een inflatievolgend huurbeleid ingerekend. Hierdoor is de gevoeligheid voor overheidsbeleid 
beperkt. 

5.2 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 verantwoordde investeringsuitgaven (gedeeltelijk) afgewaardeerd. 

5.3 Verwerking fiscaliteit 
Met betrekking tot de vennootschapsbelasting heeft de Woningstichting een fiscale strategie 
gekozen en fiscale planning opgesteld die deels nog niet bekrachtigd is door de fiscus. Hierdoor 
is het mogelijk dat gekozen standpunten door de fiscus niet worden overgenomen en daarmee de 
gepresenteerde acute belastinglast over 2013 en 2014 en belastinglatenties zoals opgenomen in 
deze jaarrekening zullen afwijken. 
 
Ten aanzien van de acute belastinglast en belastinglatenties in de jaarrekening hebben we een 
aantal standpunten ingenomen die bij afwerking van de aangifte over de verslagjaren 2009 tot en 
met 2012 door de fiscus zijn 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 2014 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 worden vooraf met de Belastingdienst afgestemd.  
Vanuit het Horizontaal Toezicht is voortgevloeid dat in 2015 door ons een controle zal worden 
uitgevoerd op de onderhoudskosten versus investeringen. Het rapport zal worden verstrekt aan 
de Belastingdienst. Conclusies uit dit rapport kunnen mogelijk impact hebben op de ingediende 
aangiftes. 
 
De onzekerheid in de fiscale positie is beperkt doordat standpunten vooraf met de 
Belastingdienst worden afgestemd, alsmede dat de aangiftes 2008-2012 zonder wijzigingen zijn 
vastgesteld. 
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5.4 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 2015-2019 blijven wij de gehele begrotingsperiode ruim voldoen aan onze interne 
normen, alsmede de normen van externe toezichthouders. 

Financiële 
kengetallen 

Eigen 
norm

4
 

Externe 
norm 

2013 
(werkelijk)  

2014 
(werkelijk) 

2015 2016 2017 2018 2019 

ICR >1,7 > 1,4 2,4 2,0 2,1 2,1 2,2 2,1 2,3 

Aflossingsfictie > 2% > 2% 6,7% 3,9% 2,8% 3,1% 3,7% 3,3% 4,1% 

DSCR > 1 > 1 2,6 2,2 2,4 2,3 2,3 2,2 2,2 

Renterisico < 15% < 15% 4,1 7,0 6,4% 3,2% 4,4% 4,2% 4,1% 

Solvabiliteit n.v.t. n.v.t. 78% 74% 74% 73% 72% 71% 72% 

Loan to value 
(marktwaarde) 

n.v.t. n.v.t. 24% 23% 27% 28% 29% 29% 29% 

Lening/WOZ 
ratio 

< 50% < 50% 13% 15% 16% 17% 18% 18% 18% 

 
Derhalve zijn de waarderingsgrondslagen gebaseerd op het continuïteitsbeginsel. 

 Kasstroomoverzicht 6
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij deze methode wordt voor 
de bepaling van de kasstromen uit operationele activiteiten het nettoresultaat aangepast voor 
posten van de winst- en verliesrekening die geen invloed hebben op ontvangsten en uitgaven in 
het verslagjaar en voor mutaties in de balansposten en posten van de winst- en verliesrekening 
waarvan de ontvangsten en uitgaven niet worden beschouwd als behorende tot de operationele 
activiteiten. De liquiditeitspositie in het kasstroomoverzicht bestaat uit de liquide middelen, met 
uitzondering van deposito’s met een looptijd langer dan drie maanden.  
 
In het kasstroomoverzicht wordt onderscheid gemaakt tussen operationele, investerings- en 
financieringsactiviteiten. De kasstromen uit hoofde van de financiering zijn gesplitst in kasstromen 
met betrekking tot mutaties in de hoofdsom (opgenomen onder financieringsactiviteiten) en 
betaalde interest (opgenomen onder operationele activiteiten).De investeringen in materiële vaste 
activa worden opgenomen rekening houdend met de onder overige schulden opgenomen 
verplichtingen. 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 is opgenomen onder de kasstroom uit 
investeringsactiviteiten, voor zover betaling in geld heeft plaatsgevonden. De geldmiddelen die in 
de verworven groepsmaatschappij aanwezig zijn, zijn op de aankoopprijs in mindering gebracht. 
Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder 
financiële leasing, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van de 
leasetermijnen uit hoofde van het financiële leasingcontract 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. 
 

                                                   
4
 De eigen normen zijn gebaseerd op ons investeringsstatuut. In 2015 zal dit investeringsstatuut 

worden herijkt. In het herijkte investeringsstatuut zullen ook eigen normen voor loan to value en 
solvabiliteit op basis van marktwaarde worden opgenomen.  
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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 2013  
Verkrijgingsprijzen 7.861 
Cumulatieve 
waardeverminderingen 

 

 en afschrijvingen (4.469) 
  

Boekwaarden  3.392 

  
Mutaties 2014  
Investeringen 919 
Desinvesteringen 0 
Afschrijvingen desinvesteringen 0 
Afschrijvingen (487) 
  

Totaal mutaties 432 

  
Stand per 31 december 2014  
Verkrijgingsprijzen 8.780 
Cumulatieve 
waardeverminderingen 

 

 en afschrijvingen (4.956) 
  

Boekwaarden 3.824 

  
 
Onder de investeringen 2014 is onder meer de door Ecovallei B.V. aangekochte WKO-installatie 
opgenomen (€ 529.000). De WKO-installatie is ontwikkeld in de Toegelaten Instelling en is bij 
oplevering van het project Torckdael fase 1 overgedragen aan de Ecovallei middels verkoop van 
het recht van opstal. 
 
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 bedraagt € 1,2 miljoen.   
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 Vastgoedbeleggingen 8
 Commercieel 

vastgoed in 
exploitatie, 

gekwalificeerd 
als belegging 

Sociaal 
vastgoed in 
exploitatie, 

gekwalificeerd 
als belegging 

Vastgoed in 
ontwikkeling 

bestemd voor 
eigen 

exploitatie 

Totaal 

 (x € 1.000)    

Stand per 31 december 2013     
Boekwaarden 10.932 146.919 9.249 167.100 
Correctie afschrijvingen 4.570 5.380 0 9.950 

Verkrijgingsprijzen 15.502 152.299 9.249 177.050 

     
Overige waardeveranderingen (257) (4.074) (3.686) (8.017) 
Niet gerealiseerde 
waardeveranderingen 26.930 374.488 0 401.418 

Marktwaarden 42.175 522.713 5.563 570.451 

     
Mutaties 2014     
Investeringen 0 5.747 9.219 14.966 
Desinvesteringen 0 (1.504) 0 (1.504) 
Overige waardeverandering (100) (3.820) (3.015) (6.935) 
Terugneming van overige 
waardeveranderingen 

3 374 0 377 

Overboekingen 3.920 10.726 (14.646) 0 
Overboekingen onrendabel (374) (2.682) 3.056 0 
Niet gerealiseerde 
waardeverandering 

 
130 

 
(29.231) 

 
0 

 
(29.101) 

Totaal mutaties 3.579 (20.390) (5.386) (22.197) 

     
Stand per 31 december 2014     
Verkrijgingsprijzen 19.422 167.268 3.822 190.512 
Overige waardeveranderingen (728) (10.202) (3.645) (14.575) 
Niet gerealiseerde 
waardeveranderingen 27.060 345.257 0 372.317 

Marktwaarden 45.754 502.323 177 548.254 
 
In de posten commercieel vastgoed in exploitatie en sociaal vastgoed in exploitatie zijn 5.187 
woningen en 607 garages en parkeerplaatsen opgenomen. De geschatte waarde gebaseerd op 
de meest recente WOZ beschikkingen van deze eenheden bedraagt € 850 miljoen. 
 
In de waardering van het sociaal vastgoed in exploitatie is rekening gehouden met een 
verhuurderheffing voor de jaren 2014 t/m 2017 op basis van het wetsvoorstel en de daarin 
opgenomen tarieven van respectievelijk 0,381%, 0,449%, 0,491% en 0,536% van de WOZ 
waarde. Voor de onzekerheid met betrekking tot de continuering van de verhuurderheffing vanaf 
2018 is een opslag opgenomen in de disconteringsvoet. De inschattingen met betrekking tot de 
vastgoedwaardering zijn nader toegelicht bij de waarderingsgrondslagen onder punt 5.1. 
 
De post investeringen in bestaand bezit heeft voornamelijk betrekking op het groot onderhoud in 
104 woningen. Hier staat een geringe huurverhoging tegenover en is levensduur verlengend. 
Verder is er geïnvesteerd in de nieuwbouw Torckdael en Patrimonium. Voor de 
nieuwbouwprojecten Patrimonium en Torckdael is een afwaardering naar lagere marktwaarde 
verantwoord voor de projecten Patrimonium van € 7,7 miljoen en Torckdael van € 5,4 miljoen. 
Beide projecten bevinden zich in een voorbereidend stadium, maar voldoen al wel aan het 
criterium ‘intern geformaliseerd en extern gecommuniceerd’. Er is sprake van een feitelijke 
verplichting, daarom zijn de volledige afwaarderingen voor beide projecten verwerkt in de 
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waardering van de projecten. Het deel van de afwaarderingen dat boven de reeds verantwoorde 
investeringsuitgaven uitkomt, zijn verantwoord onder de voorzieningen.  
Op basis van de huidige planvorming bestaat een deel van de projecten Torckdael en 
Patrimonium uit koopwoningen. De verkoop is 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 voorraden.  
In het project Torckdael realiseren wij zowel DAEB als niet-DAEB vastgoed. Voor de niet-DAEB 
woningen wordt nu een bidbook opgesteld om te komen tot ongeborgde financiering. Het 
verkrijgen van deze financiering is een belangrijke voorwaarde voor het aangaan van juridische 
verplichtingen met betrekking tot dit project. 
De verdeling koop/sociale huur/vrije sector huur, alsmede de omvang van de afwaarderingen kan 
nog wijzigen bij definitieve besluitvorming. De inschattingen met betrekking tot de timing en 
verwerking van onrendabele investeringen zijn nader toegelicht bij de waarderingsgrondslagen 
onder punt 5.2. 
 
De post overboekingen heeft betrekking op de oplevering in 2014 van 50 woningen en  
37 parkeerplaatsen in Torckdael, alsmede de verschuiving van sociaal vastgoed naar 
commercieel vastgoed, doordat de huur van de betreffende woningen na mutatie boven de 
huurtoeslaggrens is gestegen. 
 
De actuele waarde van de onroerende en roerende zaken in exploitatie gebaseerd op 
bedrijfswaarde bedraagt € 206 miljoen (2013: € 224 miljoen). Dit betreft zowel het sociaal  
(€ 167 miljoen) als commercieel vastgoed (€ 39 miljoen). Deze bedrijfswaarde is berekend op 
basis van uitgangspunten die door het Centraal Fonds Volkshuisvesting alsmede Waarborgfonds 
Sociale Woningbouw gehanteerd worden bij de financiële beoordeling van corporaties, zoals is 
toegelicht in paragraaf 2.5.  
Door de corporatie is een verkoopplan opgesteld waarin 263 onroerende zaken voor verkoop zijn 
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. 
 
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 

 2014 2013 

 (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 2014 (evenals in 2013) geen dividend ontvangen.  
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9.2 Latente belastingvordering 
Het saldo kan als volgt worden gespecificeerd: 

 31-12-2014 31-12-2013 

 (x € 1.000)  

Compensabele verliezen 1.576 507 
Herinvesteringsreserve 298 239 
   

 1.874 746 

 
Uit de fiscale strategie en afgeleid de fiscale meerjarenbegroting blijkt dat het nog niet 
waarschijnlijk is dat toekomstige fiscale winst voldoende beschikbaar komt ter volledige 
compensatie of dat verrekeningsmogelijkheden kunnen worden benut. Derhalve is een gedeelte 
van het compensabele verlies (€ 1.452.000) niet gewaardeerd. De inschattingen met betrekking 
tot de fiscale positie zijn toegelicht bij de waarderingsgrondslagen onder punt 5.3. Verwerking 
Fiscaliteit De latente belastingverplichtingen zijn toegelicht onder 17.1. De latenties zijn 
gewaardeerd tegen contante 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. 

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

 31-12-2014 31-12-2013 

 (x € 1.000)  

  
Disagio 28 33 
Starters Rente Regeling 110 89 
   

 138 122 

 
Toelichting Disagio 
 

 2014 2013 

 (x € 1.000)  
  

Aanschaffingswaarde 82 82 
Cumulatieve afschrijvingen (49) (44) 
   

Saldo disagio per 1 januari 33 38 

   
Mutaties:   
Afschrijvingen (5) (5) 

Saldo mutaties (5) (5) 
   
Aanschaffingswaarde 82 82 
Cumulatieve afschrijvingen (54) (49) 
   

Saldo disagio per 31 december 28 33 

 
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. 
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Toelichting Starters Rente Regeling 
Tussen 2010 en 2013 zijn zeven 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 2014 hebben we twee woningen verkocht, waarbij de koper gebruik heeft gemaakt van de 
Starters Rente Regeling. Per ultimo 2014 hebben wij € 110.000 aan deze regeling betaald. 
 
Alle financiële vaste activa hebben per ultimo 2014 een looptijd van meer dan één jaar. 

 Voorraden 10

 31-12-2014 31-12-2013 

 (x € 1.000)  

  
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop 840 0 
Voorraad onderhoudsmaterialen 11 11 

Totaal voorraden 851 11 

 
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop betreft de investeringsuitgaven toe te rekenen 
aan de koopwoningen voor het project Torckdael. De verdeling koop/huur voor het project is nog 
niet definitief vastgesteld en kan nog wijzigingen ondergaan bij de definitieve besluitvorming. De 
verdeling is gebaseerd op de huidige beleidsvoornemens. De verdeelsleutel tussen koop en huur 
is gebaseerd op het aandeel van de stichtingskosten voor de koopwoningen in de totale 
stichtingskosten van het plan.  
 

 Huurdebiteuren 11

Het saldo kan als volgt worden gespecificeerd: 
 

 31-12-2014 31-12-2013 

 (x € 1.000)  
  

Huurdebiteuren 331 349 
Af: voorziening wegens oninbaarheid (152) (118) 
   

Totaal huurdebiteuren 179 231 

   
Netto jaarhuur 30.062 28.529 
Huurachterstand in procenten van de jaarhuur 1,1 1,2 
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11.1 Voorziening wegens oninbaarheid 
Het saldo van de voorziening wegens oninbaarheid kan als volgt worden gespecificeerd: 
 

 2014 2013 
 (x € 1.000)  

  
Saldo per 1 januari 118 85 
Af: afgeboekte posten (47) (3) 
Bij: dotatie 81 36 
   

Totaal voorziening wegens oninbaarheid per 31 december 152 118 

 Gemeente Wageningen 12
Het saldo kan als volgt worden gespecificeerd: 
 

 31-12-2014 31-12-2013 

 (x € 1.000)  

  

Woningaanpassingen Wmo 75 28 

 Overige vorderingen 13
Het saldo kan als volgt worden gespecificeerd: 
 

 31-12-2014 31-12-2013 

 (x € 1.000)  

  
Vorderingen op vertrokken huurders 160 146 
Vorderingen op zittende huurders 11 8 
Vordering Ecovallei B.V. op huurders 19 0 
Overige 68 107 
   

Totaal overige vorderingen 258 261 

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

 Overlopende activa 14
Het saldo kan als volgt worden gespecificeerd: 

 31-12-2014 31-12-2013 

 (x € 1.000)  

Salarissen, pensioenpremies en sociale lasten 0 9 
Waarborgsom ontwikkeling Nieuw Kortenoord 25 25 
Te ontvangen subsidie 1.749 0 
Overige overlopende posten 92 102 
   

Totaal overlopende activa 1.866 136 

  
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 waar nodig voorzieningen voor oninbaarheid zijn gevormd. 
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 Liquide middelen 15

 31-12-2014 31-12-2013 

Direct opvraagbaar (x € 1.000)  
Kas/bank/giro 7.128 6.881 

 7.128 6.881 

 
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 16
Het eigen vermogen wordt in de toelichting op de balans in de enkelvoudige jaarrekening nader 
toegelicht. 

 Voorzieningen 17

17.1 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.  
 

 2014 2013 

 (x € 1.000)  
  

Voorziening Patrimonium 5.726 0 
Voorziening Torckdael 2 3.698 0 
   

Totaal voorziening onrendabele investeringen 9.424 0 

 
 

 Torckdael 1 Torckdael 2 Patrimonium Totaal 

 (x € 1.000).000)    
    

Onrendabele investeringen  3.056 5.368 7.701 16.125 
-/- Afwaardering voorgaande jaren 2.729 0 957 3.686 

Overige waardeverandering 2014
5
 327 5.368 6.744 12.439 

     
-/- Afwaardering 2014 op projecten

6
 327 1.670 1.018 3.015 

Voorziening onrendabele 
investeringen 

0 3.698 5.726 9.424 

 
 
De voorziening heeft voor een bedrag van € 1.185.000 betrekking op juridische verplichtingen 
voor de sloop van het pand Rustenburg in het project Torckdael. Verder heeft de voorziening 
alleen betrekking op feitelijke verplichtingen. 
  

                                                   
5
 Zie toelichting 29 Overige waardeveranderingen 

6
 Zie toelichting 8 Vastgoedbeleggingen 
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17.2 Latente belastingverplichtingen 
De voorziening latente belastingverplichtingen is gevormd voor belastbare tijdelijke verschillen in 
de waardering van langlopende schulden en financiële vaste activa tussen de fiscale en de 
commerciële jaarrekening. De opbouw is als volgt: 
 

 2014 2013 

 (x € 1.000)  
  

Saldo per 1 januari 66 90 
Mutatie verschil langlopende schulden en financiële vaste activa (24) (24) 
   

Saldo per 31 december 42 66 

 
Van de voorzieningen is een bedrag van € 311.000 als langlopend (langer dan een jaar) aan te 
merken. Hiervan heeft naar verwachting een bedrag van € 0 een looptijd langer dan 5 jaar. 

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

 2014 2013 

 (x € 1.000)  
Saldo per 1 januari 316 370 
Mutatie verzilverd wonen (47) (54) 
   

Saldo per 31 december 269 316 

 Langlopende schulden 18
 Stand per 31 

december 2014 
Aflossings-
verplichting 

2015 

Resterende 
looptijd > 1 jaar, 

maar < 5 jaar 

Resterende 
looptijd 
> 5 jaar 

 (x € 1.000)    
     

Schulden/leningen overheid 0 155 0 0 

Schulden/leningen kredietinstellingen 120.882 7.718 0 124.600 

 120.882 7.873 0 124.600 
 
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 € 180,4 miljoen (2013: € 161,4 miljoen).  
 

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 overheid 0 0 0 0 
Schulden/leningen kredietinstellingen 3.880 4.021 4.168 4.320 

 3.880 4.021 4.168 4.320 
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18.1 Schulden/leningen overheid en kredietinstellingen 
De mutaties in 2014 van de leningen bij overheid en kredietinstellingen kunnen als volgt worden 
toegelicht: 
 Leningen 

overheid 
Leningen 
kredietinstellingen 

Totaal 

 (x € 1.000)   
    
Stand per 1 januari 2014 (lang- en kortlopend) 299 118.153 118.452 
    
Bij: nieuwe leningen 0 15.000 15.000 
Af: aflossingen 144 4.553 4.697 

Stand per 31 december 2014 (lang- en kortlopend) 155 128.600 128.755 

    
Waarvan opgenomen onder schulden op korte termijn 155 7.718 7.873 
Waarvan opgenomen onder schulden op lange termijn 0 120.882 120.882 
 
Schulden/leningen overheid 
Hieronder zijn leningen opgenomen welke zijn verstrekt door de gemeente Wageningen. Deze 
leningen hebben de volgende kenmerken: 
 
 2014 2013 

Vastrentende leningen (x € 1.000)  
Restschuld (inclusief kortlopend deel) per balansdatum 155 299 
Gemiddelde rente 7,0% 7,0% 
Gemiddelde looptijd 0,4 jaar 1,4 jaar 
Reële waarde 158 315 
 
Schulden/leningen kredietinstellingen 
Hieronder zijn begrepen leningen van verschillende kredietinstellingen. Deze leningen hebben de 
volgende kenmerken: 
 
 2014 2013 

Vastrentende leningen (x € 1.000)  
Restschuld (inclusief kortlopend deel) per balansdatum 118.600 107.153 
Gemiddelde rente 4,01% 3,75% 
Gemiddelde looptijd 17,0 jaar 16,8 jaar 
Reële waarde 170.214 150.130 
   
Leningen met variabele rente   
Restschuld (inclusief kortlopend deel) per balansdatum 10.000 11.000 
Gemiddelde rente 0,42% 0,53% 
Gemiddelde looptijd 8,9 jaar 7,3 jaar 
Reële waarde 10.000 11.000 
 
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: 

 
 
De marktwaarde van de swaps per ultimo december 2014 is € 1.101.000 negatief, respectievelijk 
€ 1.301.000 negatief. Wij lopen hierover geen liquiditeitsrisico, omdat we de swaps hebben 
afgesloten zonder marktwaardeverrekening en breakclausules. 

bedragen * € 1.000

Renteswap Bank Nominale waarde Ingangsdatum Einddatum

Te ontvangen 

variabele rente

Te betalen 

vaste rente

Marktwaarde 

31-12-2014

Effectiviteit 

hedge

IRS0000650 Rabobank 5.000 2-5-2012 2-5-2023 6-maands EURIBOR 3,085% -1.101            100%

IRS0000651 Rabobank 5.000 1-6-2013 1-6-2024 6-maands EURIBOR 3,357% -1.301            100%
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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. Van de leningen overheid en 
kredietinstellingen is een totaalbedrag van € 128,6 miljoen opgenomen waarvoor WSW borging is 
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% (2013: 
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 
(2013: 11,3 jaar). 

 Kortlopende schulden 19

 31-12-2014 31-12-2013 

 (x € 1.000)  
  

Schulden aan kredietinstellingen 7.873 4.697 
Schulden aan leveranciers 1.873 3.127 
Belastingen en premies sociale verzekeringen 728 720 
Schulden inzake pensioenen 59 58 
Schulden aan gemeente Wageningen 42 42 
Overlopende passiva 6.043 5.501 
   

 16.618 14.145 

 
Onder de post overlopende passiva zijn onder andere opgenomen de niet-vervallen rente  
(€ 1,9 miljoen) en in 2014 met huurders af te rekenen stook- en servicekosten (€ 455.000).  
 
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 uit de balans blijkende rechten en verplichtingen 20

20.1 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 2014 bedraagt dit obligo € 4.855.000 (2013: € 4.992.000) 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 faciliteringsvolume. 

20.2 Onderhoudsverplichtingen 
Er zijn niet in de balans opgenomen verplichtingen voor onderhoud tot een bedrag van € 42.000  
(€ 23.000 voor planmatig onderhoud en € 19.000 voor investeringen) waarvan de uitvoering nog 
ter hand moet worden genomen. Dit zal binnen één jaar plaatsvinden. 

20.3 Investeringsverplichtingen nieuwbouw 
Per balansdatum zijn er geen investeringsverplichtingen met aannemers voor 
nieuwbouwprojecten. Er is al wel een contract voor de sloop van het verzorgingshuis 
“Rustenburg” in de tweede fase van Torckdael voor een bedrag van € 1.185.000. Ook de sloop 
van fase 1 van het project Patrimonium zal in 2015 worden uitgevoerd. Hier zijn per balansdatum 
nog geen verplichtingen voor aangegaan. 

20.4 Bankgarantie BNG 
De per 31 december 2014 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. 

20.5 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 € 4.438 per maand. De 
resterende looptijd van de leaseovereenkomsten is 36, 36 en 21 maanden 
 
Ultimo boekjaar zijn de verplichtingen uit hoofde van operationele leases als volgt te specificeren: 
 
Te betalen: €  

Binnen één jaar 53.256 

Tussen een jaar en vijf jaar 86.442 

Meer dan vijf jaar 0 

20.6 Heffing saneringsfonds 
Dit jaar hebben we € 1,0 miljoen bijgedragen aan het saneringsfonds. Deze middelen worden 
ingezet om noodlijdende corporaties financieel er weer bovenop te helpen. Het Centraal Fonds 
Volkshuisvesting heeft laten weten dat in 2015 geen rekening gehouden hoeft te worden met een 
saneringsbijdrage.  

20.7 Verhuurderheffing 
In 2014 hebben we € 3,1 miljoen moeten afdragen aan de verhuurderheffing. Voor de jaren na 
2014 is deze heffing inmiddels ook wettelijk vastgelegd. We houden rekening in onze prognoses 
met een bijdrage die oploopt naar € 4,3 miljoen in 2018. 
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20.8 Fiscale eenheid 

Met de dochteronderneming Ecovallei B.V. vormt de Woningstichting een fiscale eenheid voor de 
vennootschapsbelasting en de omzetbelasting. 

20.9 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 21
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 22
Over 2014 hebben we een verlies gerealiseerd van € 36,8 miljoen (2013: verlies € 5,5 miljoen). 
Dit verlies wordt voornamelijk veroorzaakt door de niet-gerealiseerde waardedaling van ons 
vastgoed van € 29,1 miljoen. Ons resultaat uit exploitatieactiviteiten (€ 12,4 miljoen positief) was 
in 2014 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 23

 2014 2013 

 (x € 1.000)  
  

Woningen en woongebouwen 29.777 28.286 
Onroerende zaken niet zijnde woningen 785 788 

 30.562 29.074 
Af : huurderving wegens leegstand (500) (545) 
 huurderving wegens oninbaarheid (81) (37) 
   

 29.981 28.492 

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

 verhoging van de huren wegens algemene huurverhoging per 1 juli 2014 van 2,5% (2013: 
2,5%); 

 extra huurverhoging ter compensatie van verhuurderheffing (1,5%); 

 verhoging van de huren als gevolg van huurharmonisatie; 

 het in exploitatie komen van 48 woningen, 3 bedrijfsruimtes en 37 parkeerplaatsen in het 
project Torckdael; 

 de verkoop van 13 woningen uit het bestaande bezit. 
 
De huurderving uitgedrukt in een percentage van de brutohuur kwam in 2014 uit op 1,9% (2013: 
2,0%).  
 
De geografische onderverdeling van de bruto huuropbrengsten kan als volgt worden 
weergegeven: 

 Vhe’s in 
2014 

2014 2013 

 (aantal) (x € 1.000)  
  

Postcode 6701 Oude Stad (Binnenstad) 335 1.336 1.070 
Postcode 6702 Buitenwijken Wageningen-West 438 2.369 2.279 
Postcode 6703 Buitenwijken Wageningen-Oost 188 1.090 1.035 
Postcode 6704 Wageningse Berg – De Eng – Korten 14 49 47 
Postcode 6705 Wageningen Hoog 1 0 0 
Postcode 6706 Buitenwijken Wageningen-Noord-
Oost 

787 4.560 4.316 

Postcode 6707 Buitenwijken Wageningen-Noord 1.646 9.122 8.770 
Postcode 6708 Buitenwijken Wageningen-Noord-
West 

1.774 11.195 10.743 

Postcode 6709 Het Binnenveld 54 439 431 
Postcode 6712 Ede – Indische Wijk 2 0 0 
Postcode 6716 Ede – Frankeneng 1 0 0 
Ongedefinieerd (garages e.d.) 607 402 383 
    

Totaal 5.847 30.562 29.074 
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 Opbrengsten servicecontracten 24

 2014 2013 

 (x € 1.000)  
  

Leveringen en diensten 2.486 2.431 
Overige goederen 304 302 

 2.790 2.733 
Af : vergoedingsderving wegens leegstand (28) (30) 
   

 2.762 2.703 

 Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille 25

 
De verkoopopbrengsten in 2014 komen 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). 
De verkoopopbrengsten in 2013 kwamen voort uit de verkoop van tien appartementen (twee in 
de Van Uvenweg, één in de Bernhardstraat, twee in de Van ’t Hoffstraat, één in de Van der 
Waalsstraat, twee in de Zeemanstraat en twee in de Eykmanstraat) en vier eengezinswoningen 
(één in de Havenstraat, één in de Goudenregenstraat, één in de Hoevestein en één in de 
Tarthorst). 

 Geactiveerde productie eigen bedrijf 26
Dit betreft de aan projecten toegerekende kosten van het eigen werkapparaat 

 Overige bedrijfsopbrengsten 27

 2014 2013 

 (x € 1.000)  
  

Beheersdiensten 162 137 
Opbrengsten Ecovallei B.V. 46 0 
Diversen 6 6 
   

 214 143 

 Afschrijvingen op (im)materiële vaste activa 28

 2014 2013 

 (x € 1.000)  
  

Afschrijving financiële vaste activa (disagio) 5 5 
Afschrijving activa ten dienste van de exploitatie 487 414 
   

 492 419 

 2014 2013 

 (x € 1.000)  
  

Bruto verkoopopbrengst bestaand bezit 2.040 2.110 
Af: marktwaarde in verhuurde staat (1.504) (1.367) 
Af: makelaars- en notariskosten bestaand bezit (62) (55) 
Af: overige kosten (239) (240) 
   

 235 448 
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 Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille 29

 2014 2013 

 (x € 1.000)  
  

Mutatie overige waardeverandering Van der Meer 0 630 
Mutatie overige waardeverandering Patrimonium 6.744 957 
Mutatie overige waardeverandering Torckdael  5.695 (1.840) 
Mutatie overige waardeverandering bestaand bezit 3.543 50 
   

 15.982 (203) 

 Lonen en salarissen 30

 2014 2013 

 (x € 1.000)  
  

Bruto salarissen 2.916 2.708 
Ingeleend personeel 283 467 
Reservering voor vakantiedagen (2) (28) 
Af: ontvangen ziekengelden en WAO-uitkeringen (18) (50) 
   

 3.179 3.097 

 
Voor de toelichting op de beloning bestuurder en de Raad van Toezicht verwijzen wij naar 
paragraaf 54.2. Voor de toelichting op de Wnt zie paragraaf 54.3. 

 Sociale lasten 31

 2014 2013 

 (x € 1.000)  
  

Sociale lasten 463 399 

 Pensioenlasten 32

 2014 2013 

 (x € 1.000)  
  

Pensioenlasten 539 542 

 
In 2014 is de werkgeversbijdrage (zie grafiek) in het ouderdomspensioen gestabiliseerd op 
21,31% van de pensioengrondslag. De franchise is toegenomen. 
 
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. Als gevolg van de door de 
kredietcrisis sterk verslechterde situatie van het pensioenfonds heeft het pensioenfonds besloten 
de premie voor het ouderdomspensioen met ingang van 2009 te verhogen tot het maximum van 
31%. In 2015 wordt deze maximale premie verlaagd naar 25% als gevolg van de nieuwe fiscale 
regels rondom pensioenen. De premieverdeling tussen werkgever en werknemer is nog niet 
bekend in verband met de afgebroken cao-onderhandelingen. De voorlopige verdeling hebben 
we bepaald naar rato van de verdeling uit 2014 en komt daarmee uit op 7,81% voor de 
werknemer en 17,19% voor de werkgever.  
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De ontwikkeling van de (ouderdoms)pensioenpremie is als volgt: 

 
 
Voor werknemers die geboren zijn voor 1 januari 1950 gold in 2014 een premiepercentage van 
26% (14,99% werkgever en 11,01% werknemer). 
 
De totale pensioenlasten (inclusief invaliditeitspensioen en vroegpensioen) bedragen 18.5% van 
de brutosalarissen van het CAO-personeel. 

 Lasten onderhoud 33
De onderhoudsuitgaven zijn te verdelen in: 

 Leefbaarheid 34
 

 2014  2013  
 x € 1.000)  

   

Vastgoed gerelateerde leefbaarheid 142 144  
Mens gerelateerde leefbaarheid 29 145 

 171 289 

 Lasten servicecontracten 35

 2014 2013 

 (x € 1.000)  
  

Overige bedrijfslasten, stook- en servicekosten 2.751 2.702 

 2014 2013 

 (x € 1.000)  
  

Reparatieonderhoud 984 1.235 
Mutatieonderhoud 883 1.073 
Planmatig onderhoud 3.957 5.995 

 5.824 8.303 
Af: doorberekende loonkosten servicemedewerkers (63) (70) 

 5.761 8.233 
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 Overige bedrijfslasten 36

 2014 2013 

 (x € 1.000)  
Beheerskosten   
Algemene beheers- en administratiekosten 993 760 
Automatiseringskosten 655 685 
Bestuurskosten 91 81 
Lasten Ecovallei B.V. 22 0 
Diverse bedrijfslasten 652 699 
   

Subtotaal beheerskosten 2.413 2.225 

   
Heffingen   
Belastingen 1.375 1.301 
Verzekeringen 88 76 
Contributie Aedes / MOOI 45 51 
Bijdrage sanerings- en projectsteun 1.029 1.139 
Verhuurderheffing 3.065 116 
   

Subtotaal heffingen 5.602 2.683 

   
Wonen gerelateerde bedrijfslasten   
Huurderparticipatie 47 39 
Diverse 173 246 
   

Subtotaal wonen gerelateerde bedrijfslasten 220 285 

   

 8.235 5.193 

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

 2014 2013 

 (x € 1.000)  
   
Controle van de jaarrekening 57 48 
Andere controlewerkzaamheden 5 5 
Fiscale advisering 21 11 
Andere niet-controlediensten 24 1 

 107 65 

 
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.  
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 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 38
 2014 2013 

 (x € 1.000)  
   
Waardeveranderingen Commercieel vastgoed  130 (310) 
Waardeveranderingen Sociaal vastgoed (29.231) (12.192) 
   

 (29.101) (12.502) 

 
Onder deze post verantwoorden we de waardeveranderingen van ons vastgoed.  
Een waardedaling van € 17,3 miljoen wordt veroorzaakt door een daling van de gemiddelde 
mutatiegraad, hierdoor vertraagt de huurharmonisatie. De mutatiegraad in Wageningen ligt lager 
dan landelijk. In de afgelopen jaren is de mutatiegraad gedaald en ook naar de toekomst toe 
verwachten wij dat de mutatiegraad laag zal blijven. Wij proberen de doorstroming in de 
woningmarkt in Wageningen te verhogen met diverse projecten, maar dit heeft vooralsnog weinig 
effect. Een voorbeeld hiervan is dat het percentage scheefwoners redelijk stabiel blijft ondanks 
ons aangepaste toewijzingsbeleid. De daling in de mutatiegraad is in dit jaar derhalve aangepast 
in lijn met de verwachte toekomstige mutatiegraden. 
De marktwaarde in verhuurde staat van 75 woningen in de wijk Patrimonium wordt 
afgewaardeerd in verband met voorgenomen sloop, de impact hiervan is € 5,1 miljoen. De 
overige waardeverandering van € 6,7 miljoen is het gevolg van de gewijzigde parameters en 
externe marktomstandigheden, waaronder daling van de leegwaarde. 
 

 Uit de overige reserves vrijgevallen gerealiseerde herwaardering 39
 2014 2013 

 (x € 1.000)  
   
Realisatie door verkoop (1.504) (1.367) 
Verkrijgingsprijs van de verkopen 1.070 274 

 (434) (1.093) 

 Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 40

 2014 2013 

 (x € 1.000)  
  

Rente op liquide middelen 28 60 

 Rentelasten en soortgelijke kosten 41

 2014 2013 

 (x € 1.000)  
  

Rente leningen overheid 14 24 
Rente leningen onder garantie van derden 4.910 4.762 
Overige rentelasten 36 22 
   

 4.960 4.808 

Onze gemiddelde rentevoet op langlopende leningen is 4,0% (2013: 4,1%).  
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 Belastingen 42
De belastingen kunnen als volgt worden gespecificeerd: 
 

 2014 2013 

 (x € 1.000)  
  

Acute belastingen 0 0 
Latente belastingen  (1.152) (169) 

 (1.152) (169) 

 
 
De acute belastinglast is als volgt bepaald:  

 2014 

Resultaat voor belastingen volgens de jaarrekening (37.917) 
Afschrijvingen 492 
Bijzondere waardevermindering 45.083 
Permanente verschillen (11.014) 
Fiscale verliescompensatie 3.356 

Totaal permanente en tijdelijke verschillen 0 
Belastbaar bedrag 0 

  
Verschuldigde winstbelasting 0 

 
De latente belastinglast is als volgt bepaald: 

 2014 2013 

 (x € 1.000)  
   

Latente belasting per 1 januari 680 511 
   
Mutaties in boekjaar   
Compensabele verliezen 1.069 10 
Herinvesteringsreserve 59 135 
Voorziening latente belastingverplichting 24 24 

Latente belasting boekjaar 1.152 169 
   
Latente belasting per 31 december 1.832 680 

 
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, de verwerking van interest en de fiscaal niet aftrekbare heffing van het Centraal Fonds 
Volkshuisvesting.  
 
Eind 2014 bedraagt het compensabel verlies € 7.756.000 (2013: € 10.227.000).  
 
De inschattingen met betrekking tot de fiscale positie zijn toegelicht bij de 
waarderingsgrondslagen onder punt 5.3.   
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Enkelvoudige jaarrekening 

Enkelvoudige balans per 31 december 2014 
(na voorgestelde resultaatbestemming) (x € 1.000) 

 

  31 december 2014 31 december 2013 
    

Vaste activa Ref.     

      

Materiële vaste activa 45     

Onroerende en roerende zaken      

 ten dienste van de exploitatie   3.295  3.392 

      

Vastgoedbeleggingen      

Commercieel vastgoed in exploitatie,      

 gekwalificeerd als belegging 8 45.754  42.175  

Sociaal vastgoed in exploitatie      

 gekwalificeerd als belegging 8 502.323  522.713  

Vastgoed in ontwikkeling       

 bestemd voor eigen exploitatie 8 177  5.563  

   548.254  570.451 

      

Financiële vaste activa      

Deelnemingen 46 349  20  

Overige effecten 9.1 1  1  

Latente belastingvordering 9.2 1.874  746  

Lening aan Ecovallei B.V. 47 445  0  

Starters Rente Regelingen 9.3 138  122  

   2.807  889 

      

Som der vaste activa   554.356  574.732 

      

Vlottende activa      

      

Voorraden 10     
 
Vastgoed in ontwikkeling bestemd 
voor de verkoop 
Overige voorraden 

  
 

840 
11 

  
 

0 
11 

 

 
 
Vorderingen 

  

 
851 

 
 11 

Huurdebiteuren 11 179  231  

Gemeente Wageningen 12 75  28  

Overige vorderingen 48 239  261  

Overlopende activa 14 1.866  136  

   2.359  656 

      

Liquide middelen 49  6.882  6.861 

      

Som der vlottende activa   10.092  7.528 

      

Totale activa   564.448  582.260 
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  31 december 2014 31 december 2013 
    

 Ref.     

Eigen vermogen  50     

Overige reserves   417.213  453.978 

      

      

      

Voorzieningen 17     

Voorziening onrendabele 
Investeringen en herstructureringen 
Latente belastingverplichtingen 

 
 

17.1 

 
9.424 

42 

  
0 

66 

 

Overige voorzieningen 17.3 269  316  

   9.735  382 

      

      

      

Langlopende schulden 18     

Leningen overheid 18.1 0  155  

Leningen kredietinstellingen 18.1 120.882  113.600  

   120.882  113.755 

      

      

      

Kortlopende schulden 19     

Schulden aan kredietinstellingen  7.873  4.697  
Schulden aan leveranciers  1.873  3.127  

Belastingen en premies      

 sociale verzekeringen  728  720  

Schulden inzake pensioenen  59  58  

Schulden aan gemeente 
Wageningen 

 42  42  

Overlopende passiva  6.043  5.501  

   16.618  14.145 

      

Totale passiva   564.448  582.260 
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Enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 2014 
(x € 1.000)  

 

  2014 2013 

    
 Ref.   
Bedrijfsopbrengsten    
Huuropbrengsten 23 29.981 28.492 
Opbrengsten servicecontracten 24 2.762 2.703 
Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille 25 235 448 
Geactiveerde productie eigen bedrijf 26 497 450 
Overige bedrijfsopbrengsten 51 168 143 

Som der bedrijfsopbrengsten  33.643 32.236 
    
Bedrijfslasten    
Afschrijvingen op (im)materiële vaste activa 28 492 419 
Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille 29 15.982 (203) 
Lonen en salarissen 30 3.179 3.097 
Sociale lasten 31 463 399 
Pensioenlasten 32 539 542 
Lasten onderhoud 33 5.761 8.233 
Leefbaarheid 34 171 289 
Lasten servicecontracten 35 2.751 2.702 
Overige bedrijfslasten 52 8.213 5.193 

Som der bedrijfslasten  37.551 20.671 
    
Bedrijfsresultaat   (3.908) 11.565 
    
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 
vastgoedportefeuille 38 (29.101) (12.502) 
    
Financiële baten en lasten    
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 40 28 60 
Rentelasten en soortgelijke kosten 41 (4.960) (4.808) 
    

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening (voor 
belasting) 

 (37.941) (5.685) 

    
Belastingen 42 1.152 169 
Resultaat deelnemingen 53 24 0 
    

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening (na belasting)  (36.765) (5.516) 
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Toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december 2014 en winst- en 
verliesrekening over 2014 

 Grondslagen van waardering en bepaling van het resultaat 43
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 hoofdstukken 2 tot en met 3 opgenomen toelichting op de 
geconsolideerde balans en winst-en-verliesrekening.  

43.1 Deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend.  
Deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd 
volgens de vermogensmutatiemethode (nettovermogenswaarde). Wanneer 20% of meer van de 
stemrechten uitgebracht kan worden, wordt er van uitgegaan dat er invloed van betekenis is. 
 
De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze 
jaarrekening; voor deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor 
aanpassing aan deze grondslagen, wordt uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de 
betreffende deelneming.  
 
Indien de waarde van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze 
op nihil gewaardeerd. Indien en voor zover wij in deze situatie geheel of ten dele instaan voor de 
schulden van de deelneming respectievelijk het stellige voornemen heeft de deelneming tot 
betaling van haar schulden in staat te stellen wordt een voorziening getroffen. 

43.2 Vorderingen en schulden op maatschappijen waarin wordt deelgenomen 
Vorderingen en schulden op maatschappijen waarin wordt deelgenomen worden initieel 
gewaardeerd tegen de reële waarde, gewoonlijk de nominale waarde. Vervolgens vindt 
waardering plaats tegen geamortiseerde kostprijs waarbij rekening wordt gehouden met een 
eventuele bijzondere waardevermindering. 
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Toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december 2014 en de winst- en 
verliesrekening over 2014  

 Algemene toelichting 44
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 45
 
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 2013  
Verkrijgingsprijzen 7.861 
Cumulatieve 
waardeverminderingen 

 

 en afschrijvingen (4.469) 
  

Boekwaarden  3.392 

  
Mutaties 2014  
Investeringen 390 
Desinvesteringen 0 
Afschrijvingen desinvesteringen 0 
Afschrijvingen (487) 
  

Totaal mutaties (97) 

  
Stand per 31 december 2014  
Verkrijgingsprijzen 8.251 
Cumulatieve 
waardeverminderingen 

 

 en afschrijvingen (4.956) 
  

Boekwaarden 3.295 
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 Deelnemingen 46

 Deelnemingen in 
groeps- 

maatschappij 

Totaal 

 (x € 1.000 )  
   
Saldo per 1 januari 2014 20 20 
Investeringen 305 305 
Resultaat deelnemingen 24 24 
Dividend 0 0 
Desinvesteringen  0 0 
Waardeverminderingen 0 0 
   

Saldo per 31 december 2014 349 349 

 
 

  

 
In 2014 heeft een aandelenkapitaalstorting in de Ecovallei B.V. plaatsgevonden van € 305.000, in 
305.000 aandelen van nominaal € 1. Het totale gestorte en opgevraagde aandelenkapitaal 
bedraagt derhalve € 325.000. 
 
De deelnemingen betreffen: 
(x € 1.000) Aandeel resultaat 

boekjaar 
Eigen vermogen 
per 31 december 

Volledig geconsolideerde 
groepsmaatschappijen 
Ecovallei B.V., Wageningen 

 
 

100% 

 
 

24 

 
 

349 
    
Overige kapitaalbelangen (minder dan 
20%) 

   
 

Woningnet, Weesp 0,0%   

 Lening aan Ecovallei B.V. 47
 
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 48

Het saldo kan als volgt worden gespecificeerd: 

 31-12-2014 31-12-2013 

 (x € 1.000)  

  
Vorderingen op vertrokken huurders 160 146 
Vorderingen op zittende huurders 11 8 
Overige 68 107 
   

Totaal overige vorderingen 239 261 

De stijging van de vorderingen op onze huurders wordt veroorzaakt door de economische crisis 
die ook veel van onze huurders raakt. 
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 Liquide middelen 49

 31-12-2014 31-12-2013 

Direct opvraagbaar (x € 1.000)  
Kas/bank/giro 6.882 6.861 

          
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 50
Het verloop van de overige reserve is als volgt: 

 2014 2013 

 (x € 1.000)  
  

Stand per 1 januari 453.978 459.494 
Af: uit de resultaatbestemming over het boekjaar (36.765) (5.516) 
   

Stand per 31 december 417.213 453.978 

 
Overeenkomstig artikel 25 van onze statuten dient het gehele vermogen binnen de kaders van de 
Woonwet en afgeleid het Bbsh worden besteed. 
 
Ultimo 2014 is in totaal € 371,9 miljoen aan ongerealiseerde herwaarderingen in de overige 
reserves begrepen (2013: 411,4 miljoen).  

 Overige bedrijfsopbrengsten 51

 2014 2013 

 (x € 1.000)  
  

Beheersdiensten 162 137 
Diversen 6 6 
   

 168 143 
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 Overige bedrijfslasten 52

 2014 2013 

 (x € 1.000)  
Beheerskosten   
Algemene beheers- en administratiekosten 993 760 
Automatiseringskosten 655 685 
Bestuurskosten 91 81 
Diverse bedrijfslasten 652 699 
   

Subtotaal beheerskosten 2.391 2.225 

   
Heffingen   
Belastingen 1.375 1.301 
Verzekeringen 88 76 
Contributie Aedes / MOOI 45 51 
Bijdrage sanerings- en projectsteun 1.029 1.139 
Verhuurderheffing 3.065 116 
   

Subtotaal heffingen 5.602 2.683 

   
Wonen gerelateerde bedrijfslasten   
Huurderparticipatie 47 39 
Diverse 173 246 
   

Subtotaal wonen gerelateerde bedrijfslasten 220 285 

   

 8.213 5.193 

 Resultaat deelnemingen 53

 2014 2013 

 (x € 1.000)  
  

Resultaat deelneming Ecovallei B.V. 24 0 

 Overige informatie 54

54.1 Gemiddeld aantal werknemers 
Eind 2014 hadden wij 57 werknemers in dienst. Dit betreft 49,6 fulltime equivalenten (2013: 52,0 
fte’s). Geen van de werknemers is buiten Nederland werkzaam (2013: 0). 

54.2 Bestuurder en Raad van Toezicht 

54.2.1 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.  
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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 

 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 

 160 163 46 69 0 0 0 0 

 
Het vaste deel van het salaris wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van het consumptie prijsindex 
(cpi) van het voorafgaande jaar. In 2014 is een toeslag toegepast van 2,51% (is cpi 2013). 

54.2.2 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 

 2014 2013 2014 2013 

 (x € )    
De heer drs. A.S.F. van Asseldonk 7.875 6.773 0 0 
De heer drs. J. Kalisvaart AA, lid 7.755 7.755 92 57 
De heer ing. J. Meijer MSc, lid 7.513 7.755 8 15 
Mevrouw ir. M.A.J. van Schaijik, lid  7.755 7.755 42 25 
De heer K.H. Spiering AAG., lid t/m 2 juli 2014 3.849 7.755 14 57 
Mevrouw mr. dr. M.H.A. Strik, lid 7.755 7.755 168 98 
De heer C.P.M.J. de Waal RC RB MBA, lid 
vanaf 2 juli 2014 

3.700 0 74 0 

 46.202 45.548 398 252 

54.3 Wet Normering Topinkomens (Wnt) – opgave van topfunctionarissen 

Omschrijving 2014 2013 

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 € 132.948 € 139.046 

Werkgeversdeel vrijwillige 
sociale verzekeringspremies 

€ 2.344  € 2.603 

Belastbare vaste en variabele 
onkostenvergoedingen 

€ 0 € 0 

Voorzieningen beloningen 
betaalbaar op termijn  

€ 46.296 € 68.834 

Totaal € 181.588 € 210.483 

Norm volgens de Wnt-staffel 
woningcorporaties 

€ 148.800* € 228.599 

 
* Het contract van de heer Janssen voldoet aan de eisen van het overgangsrecht. Zijn beloning 
zal vanaf 2017 in vier jaar tijd worden verlaagd naar de lagere norm volgens de Wnt-staffel. 
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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  

(2013: 20 februari t/m 31 december) 
Beloning (excl. btw) € 7.875 (2013: € 6.773) 
Belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen € 0 (2013: € 0) 
Beloning betaalbaar op termijn € 0 (2013: € 0) 
Totaal € 7.875 (2013: € 6.773) 
Maximale bezoldiging volgens WNT € 11.160 
 
Naam drs. J. Kalisvaart AA  
Functie Lid RvT 
Duur en omvang dienstverband in boekjaar 1 januari t/m 31 december (2013: idem) 
Beloning (excl. btw) € 7.755 (2013: € 7.755) 
Belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen € 48 (2013: € 30) 
Beloning betaalbaar op termijn € 0 (2013: € 0) 
Totaal € 7.803 (2013: € 7.785) 
Maximale bezoldiging volgens WNT € 7.440 (overgangsrecht van toepassing) 
  
Naam ing. J. Meijer MSc  
Functie Lid RvT 
Duur en omvang dienstverband in boekjaar 1 januari t/m 31 december (2013: idem) 
Beloning (excl. btw) € 7.513 (2013: € 7.755) 
Belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen € 4 (2013: € 8)  
Beloning betaalbaar op termijn € 0 (2013: € 0) 
Totaal € 7.519 (2013: € 7.763) 
Maximale bezoldiging volgens WNT € 7.440 (overgangsrecht van toepassing) 
 
Naam ir. M.A.J. van Schaijik 
Functie Lid RvT 
Duur en omvang dienstverband in boekjaar 1 januari t/m 31 december (2013: idem) 
Beloning (excl. btw) € 7.755 (2013: € 7.755)  
Belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen € 22 (2013: € 13) 
Beloning betaalbaar op termijn € 0 (2013: € 0) 
Totaal € 7.777 (2013: € 7.768) 
Maximale bezoldiging volgens WNT € 7.440 (overgangsrecht van toepassing) 
 
Naam K.H. Spiering AAG  
Functie Lid RvT 
Duur en omvang dienstverband in boekjaar 1 januari t/m 2 juli 

(2013: 1 januari t/m 31 december) 
Beloning (excl. btw) € 3.849 (2013: € 7.755) 
Belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen € 7 (2013: € 30) 
Beloning betaalbaar op termijn € 0 (2013: € 0) 
Totaal € 3.856 (2013: € 7.785) 
Maximale bezoldiging volgens WNT € 7.440 (overgangsrecht van toepassing) 
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Naam mr. dr. M.H.A. Strik  
Functie Vicevoorzitter RvT 
Duur en omvang dienstverband in boekjaar 1 januari t/m 31 december (2013: idem) 
Beloning (excl. btw) € 7.755 (2013: € 7.755) 
Belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen € 88 (2013: € 98) 
Beloning betaalbaar op termijn € 0 (2013: € 0) 
Totaal € 7.843 (2013: € 7.853) 
Maximale bezoldiging volgens WNT € 7.440 (overgangsrecht van toepassing) 
 
Naam C.P.M.J. de Waal RC RB MBA  
Functie Lid RvT 
Duur en omvang dienstverband in boekjaar 2 juli t/m 31 december (2013: niet) 
Beloning (excl. btw) € 3.700 
Belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen € 0 
Beloning betaalbaar op termijn € 0 
Totaal € 3.700 
Maximale bezoldiging volgens WNT € 7.440 
 
In 2014 zijn geen dienstverbanden met topfunctionarissen beëindigd of uitkeringen verricht 
wegens beëindiging dienstverband. In 2014 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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Vaststelling door bestuur en goedkeuring Raad van Toezicht van 
het jaarverslag en de jaarrekening 2014 
 
Het bestuur van de Woningstichting verklaart dat de middelen in 2014 uitsluitend in het belang 
van de volkshuisvesting zijn aangewend en dat de Woningstichting in 2014 in overeenstemming 
met de Aedescode heeft gehandeld. 
 
Wageningen, 1 april 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het jaarverslag en de jaarrekening 2014 zijn goedgekeurd door de Raad van Toezicht op  
1 april 2015 te Wageningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 

 

De heer ir. ing. L.J.P.M. Janssen MRE 
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De heer ing. J. Meijer Msc 

 

 

 

 

De heer drs. J. Kalisvaart AA 

 

 

 

De heer drs. J. Kalisvaart AA 

 

 

 

 

Mevrouw ir. M.A.J. van Schaijik 
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Overige gegevens 

Statutaire resultaatbestemming 
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 
Het resultaat van € 36.765.000 negatief is, vooruitlopend op en onder voorbehoud van de 
goedkeuring door de Raad van Toezicht, onttrokken aan de overige reserve.  

Gebeurtenissen na balansdatum 
De Eerste Kamer stemde dinsdag 17 maart 2015 unaniem in met de herzieningswet Toegelaten 
Instellingen Volkshuisvesting. Dit wetsvoorstel beoogt het functioneren van woningcorporaties als 
ondernemingen met een maatschappelijke taak te verbeteren. Daartoe worden de Woningwet en 
een aantal andere wetten gewijzigd. 
 
Naast het effect op de relatie met de externe stakeholders zal de herzieningswet ook van invloed 
zijn op het te voeren beleid door de corporatie. Vanuit de herzieningswet worden restricties 
gelegd op activiteiten en het te volgen huurbeleid. De mogelijke effecten doen zich voor bij het 
kunnen uitontwikkelen van de bestaande projectenportefeuille, de samenstelling en financiering 
van het niet DAEB bezit, de wijze waarop woningtoewijzing dient plaats te vinden en de huurprijs 
die gevraagd kan worden. 
 
Dit kan zijn weerslag hebben op kasstromen en daarvan afgeleid de waardering van het 
vastgoed. Omdat op onderdelen Algemene Maatregelen van Bestuur nog moeten worden 
ingevuld en de uitwerking door de corporatie van bovenstaande nog dient plaats te vinden is het 
op dit moment niet mogelijk om de financiële effecten te kwantificeren. 
 
Naast de hiervoor toegelichte gebeurtenis hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum 
voorgedaan die van invloed zijn op de jaarrekening 2014.  
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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: 
Woonruimteverdeling en verhuur 
Hoofddoelstelling Doelstelling 2014 Realisatie Stand van zaken 

Gerealiseerd 
Achterstand, maar 
op schema  
Achterstand/ 
vervallen 

Jrvrsl 
hst  

Huisvesten primaire doelgroepen   

Voldoende 
beschikbare woningen 
voor de diverse 
doelgroepen van 
beleid. 

De primaire voorraad van 
3.500 woningen is bepaald 
en het beleid is daarop 
afgestemd. 
 

De implementatie van de 
Herzieningswet / Novelle 
betekent ook dat er mogelijk een 
nieuwe huisvestingsverordening 
moet komen in 2015. Onderdeel 
hiervan is dat de gemeente met 
de corporatie de omvang van de 
kernvoorraad gaat vaststellen. In 
2014 is er een nieuw 
woningmarktonderzoek door 
ABF uitgevoerd. De analyse van 
deze cijfers wordt gebruikt voor 
de discussie met de gemeente. 
Vooralsnog zal 1 juli 2015 de 
nieuwe verordening vastgesteld 
worden. Voor die tijd moet er 
duidelijkheid zijn over onze 
kernvoorraad. 

 Hst 3 

Doorstroming   

Het bevorderen van de 
doorstroming op de 
woningmarkt, zodat 
betaalbare 
huurwoningen 
beschikbaar komen 
voor onze 
woningzoekenden. 
 

Het actief benaderen van 
zittende huurders met een 
hoger inkomen in relatie tot 
de huurprijs met de 
aanbieding van een 
(starters) koopwoning of 
duurdere huurwoning buiten 
de betaalbare voorraad. 

Diverse open huizenroutes 
georganiseerd voor de 
leegstaande vrije 
sectorwoningen. Aanbieding 
gedaan voor doorstromers van 
sociaal naar vrije sector met 
kortingen in de huur. Weinig 
interesse vanuit de huurders 
voor deze actie.  
Laatste periode van 2014 weinig 
vrije sectorwoningen op de markt 
gekomen als gevolg van 
herhuisvesting 
herstructureringskandidaten 
Patrimonium. 

 Hst 3 

 
Betrekken huurders bij beheer en beleid 
Hoofddoelstelling Doelstelling 2014 Realisatie Stand van zaken 

Gerealiseerd 
Achterstand, 
maar op schema  
Achterstand/ 
vervallen 

Jrvrsl 
hst. 

Klantvisie   

Vergroten 
betrokkenheid en 
participatie van 
bewoners op direct 
woning- en 
woningomgevings-
niveau en op 
bewonercommissie-
niveau. 

Actieve participatie van de 
bewonerscommissies en/of 
huurders over het beheer en 
beleid. Duidelijk 
afsprakenstelsel opgesteld. 
De terugkoppeling aan de 
bewonerscommissies / 
huurders is beter 
vormgegeven. 

De resultaten van het KWH-
participatielabel zijn 
teruggekoppeld en we mogen 
het label behouden. Maandag 
19 mei is het label officieel aan 
de Woningstichting overhandigd. 
Het gemiddelde rapportcijfer is 
een 7,74. 

 Hst 4 
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Wonen en zorg 
Hoofddoelstelling Doelstelling 2014 Realisatie Stand van zaken 

Gerealiseerd 
Achterstand, 
maar op schema  
Achterstand/ 
vervallen 

Jrvrsl 
hst. 

Samenwerking partners   

Multiproblematiek in de 
greep. 

Met de verschillende 
maatschappelijke partners 
afspraken gemaakt over de 
aanpak van de diverse multi-
probleemsituaties. 
Duidelijkheid waar de regie 
ligt voor de aanpak van de 
problematiek. 

Het kernteam van de gemeente 
is gevormd. Het bestaat uit 4 
onafhankelijke personen die niet 
in Wageningen wonen of 
werkzaam zijn. In het kernteam 
worden multiprobleemsituaties 
besproken en daar wordt 
bepaald wat er nodig is voor een 
bepaalde casus, in overleg met 
de hulpverlening of de instantie 
die de casus aanmeldt. Het 
kernteam wijst een 
casemanager aan. Om het 
kernteam zit een schil van 
professionals, waaronder onze 
woonconsulent.  

 Hst 4 

Huurders van 
woningen van de 
Woningstichting 
kunnen beschikken 
over alle informatie op 
het terrein van wonen 
en zorg in 
Wageningen. 

Wonenplus-concept is in drie 
complexen uitgerold 

1. Het gebouw van der Meer is 
in 2013 opgeleverd met het 
WonenPlus-concept. 
2. Torckdael wordt gerealiseerd 
en eind 2014 wordt de eerste 
fase opgeleverd. 3. Voor de 
bestaande voorraad is een 
notitie gemaakt waarin het 
concept verder uitgewerkt is qua 
praktische toepassingen in 
specifieke complexen.  

 Hst 4 

 
Leefbaarheid 
Hoofddoelstelling Doelstelling 2014 Realisatie Stand van zaken 

Gerealiseerd 
Achterstand, 
maar op schema  
Achterstand/ 
vervallen 

Jrvrsl 
hst. 

Een leefbare aantrekkelijke woonomgeving   

Het met bewoners 
realiseren en in stand 
houden van een 
aantrekkelijk 
woonmilieu en een 
goede 
verhuurbaarheid. 

Eerste aanzet voor het 
opstellen van 
buurtbeheerplannen is 
gerealiseerd. 
 

De leefbaarheidsmonitor van 
ABF heeft niet het resultaat 
gebracht wat wij wilden. Een 
inventarisatie van ingrediënten 
voor de buurtbeheerplannen 
vindt plaats, verwerking hiervan 
in de nieuwe vastgoedmodule. 

 Hst 4 
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Hoofddoelstelling Doelstelling 2014 Realisatie Stand van zaken 
Gerealiseerd 
Achterstand, 
maar op schema  
Achterstand/ 
vervallen 

Jrvrsl 
hst. 

Realiseren van de vastgoedopgave   

Het voortdurend 
afstemmen en 
realiseren van op de 
markt en op basis 
daarvan de 
vastgoedopgave en het 
beleid bijsturen via het 
Dynamisch Vastgoed 
Management om de 
kwaliteit van de woning 
en woonomgeving 
beter te laten 
aansluiten bij de 
wensen van de 
bewoners. 

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

Met de aanschaf van de 
‘vastgoedmodule’ wordt ook een 
asset-module geïmplementeerd 
om sturing te kunnen geven aan 
de strategie. Implementatie van 
de 'vastgoedmodule' staat 
gepland voor 2014, 
achtereenvolgens wordt de 
asset-module geïmplementeerd.
  

 Hst 4 

 In samenwerking met Opella 
is de locatie Torckdael (51 
PG-eenheden) in 
Wageningen in uitvoering of 
gerealiseerd zodat cliënten 
van Opella hier kunnen 
wonen en Opella haar 
steunpunten heeft. 

In september zijn de woningen 
opgeleverd en verhuurd aan 
Opella 

 Hst 4 

 Bij de projecten; Torckdael 
(totaal 169 eenheden), 
Ireneschool (totaal 58 
eenheden), Nieuw 
Kortenoord (totaal 193 
eenheden) en Patrimonium 
(totaal 119 eenheden) is 
voldaan aan de 
subdoelstelling. 
Ede-West (VO is gereed) 

Als gevolg van de 
Herzieningswet en de 
financieringsmogelijkheden zijn 
een deel van de woningen in 
fase 2 van Torckdael omgezet 
van niet DAEB huur naar koop. 
Begin 2015 start de verkoop van 
de appartementen. 
De aanbesteding van 
Patrimonium is opgestart, 
gunning volgt begin 2015. 
Met de betrokken 
projectontwikkelaar lopen 
gesprekken over de afname van 
huurwoningen in Nieuw 
Kortenoord. 
Mede als gevolg van de 
Herzieningswet en gewijzigde 
marktomstandigheden zien we 
af van investeren in specifieke 
zorgvastgoed in Ede, waardoor 
de ontwikkeling van Ericahorst 
onder druk komt te staan. 
De Herzieningswet leek geen 
ruimte te bieden voor investeren 
in een Brede School. De 
plannen voor de realisatie van 
de Ireneschool lopen hierdoor 
vertraging op.  

 Hst 4 
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Hoofddoelstelling Doelstelling 2014 Realisatie Stand van zaken 
Gerealiseerd 
Achterstand, 
maar op schema  
Achterstand/ 
vervallen 

Jrvrsl 
hst. 

Duurzaamheid   

Zorgdragen voor een 
duurzame woning en 
woonomgeving, 
aansluitend op de 
klimaatdoelstellingen 
van de gemeente 
Wageningen. 

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). 

De twee grootonderhoud-
projecten met een binnen en 
buiten aanpak voldoen aan deze 
doelstelling. 

 Hst 4 

 Plan van Aanpak is gereed 
en in de 
investeringsbegroting 2015 
is met provinciale subsidie 
(€ 3,7 miljoen) rekening te 
houden.  
(Nuon-gelden) zijn maximaal 
ingezet om een extra stap te 
maken van energielabel B 
naar A. 

Plan van aanpak is gereed en 
beschikking van de provincie is 
binnen. De twee 
grootonderhoud-projecten uit 
2014 voldoen aan de criteria om 
subsidie te verkrijgen. 

 Hst 4 

 KWH duurzaamheidslabel: 
eerste meting verricht, score 
minimaal positief. 

De Woningstichting scoort 
vergelijkbaar met de benchmark. 
Op dit moment bestaat de 
benchmark uit drie 
pilotcorporaties. Op dit moment 
wordt nog geen label uitgegeven 
op dit onderzoek 

 Hst 5 

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

PV zonnepanelen is in 2014 een 
regulier onderdeel van ons 
aanbod geworden en de 
Stichting Zonne-energie heeft 
zich in 2014 opgeheven omdat 
de inhoudelijke bijdrage niet 
direct noodzakelijk meer is. In 
2014 hebben we nog wel 
gezamenlijk een proef uitgezet 
met 4 zonneboilers met een 
warmteterugwinning op de 
rookgasafvoer. 

 Hst 5 
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Organisatie en bedrijfsvoering 
Hoofddoelstelling Doelstelling 2014 Realisatie Stand van zaken 

Gerealiseerd 
Achterstand, 
maar op schema  
Achterstand/ 
vervallen 

Jrvrsl 
hst. 

Digitale organisatie   

Transformatie naar een 
internet gestuurde 
onderneming t.b.v. 
externe 
belanghebbenden 
(klant) en een efficiënte 
en effectieve interne 
bedrijfsvoering 
(resultaatgerichte 
organisatie) 

Reparatieproces, website en 
DMS zijn succesvol 
ingericht. 
Verhuurmutatieproces is 
daar waar mogelijk 
geoptimaliseerd. 

Het reparatieproces is nog in 
fase 2. dWS en 9 aannemers 
werken al wel gezamenlijk in de 
cloud. D.w.z. dat op dit moment 
dWS nog de aannemer inplant 
maar dat deze zelf kan 
herplannen, opmerkingen kan 
toevoegen en reparaties gereed 
kan melden. Het direct kunnen 
inplannen door klanten bij 
aannemers is onderdeel van het 
project klantportaal en naar 
verwachting gerealiseerd in het 
1

e
 kwartaal 2015. Voor een 

nadere toelichting op het 
Verhuur/ mutatieproces wordt 
verwezen naar het 
subonderdeel van deze 
rapportage over het 
informatieplan. 

 Hst 4 

Elke medewerker heeft zijn 
R&O op functiecompetentie 
en resultaatgebied 
afgestemd op de 
internetgestuurde organisatie 
en op het zaakgerichte 
werken. 

Resultaat & Ontwikkelingsplan is 
dynamisch en wordt jaarlijks 
toegespitst op actuele 
ontwikkelingen. M.i.v. 2014 zijn 
de organisatiecompetenties 
flexibiliteit en creativiteit 
toegevoegd. Deze zijn o.m. van 
belang voor het behalen van ons 
doel om investeringen terug te 
verdienen en nieuw werk te 
genereren (informatieplan/ 
organisatieontwikkelplan) en te 
anticiperen op een 
veranderingen in de branche. 
Bovendien zijn er ook 
specialismen toegevoegd waar 
prestatieafspraken over worden 
gemaakt. Dit betreft 
proceseigenaarschap en regie 
op het proces, functioneel 
beheer, KWH labeleigenaar en 
Social Media. Het veranderteam 
(voltallige middenkader) draagt 
zorg voor een adequate 
vertaalslag van deze thema’s in 
hun leiderschap maar ook naar 
prestatieafspraken in de R&O 
van medewerkers. 

 Hst 5 

Verdere kwaliteitsslag van een resultaat-gestuurde organisatie door effectieve 
samenhang tussen vergroten kwaliteit dienstverlening en kostenreductie 

  

Reduceren van kosten 
en verhogen van de 
kwaliteit van 
dienstverlening t.a.v. 
de primaire processen 
reparatie, 

Er wordt actief gestuurd op 
de kosten in de primaire 
processen 

De focus voor 2014 ligt op het 
digitaal en interactief ontsluiten 
van de klantprocessen. In de 
projecten Lighthouse 
(reparatieproces), Klantvenster 
DMS (vanaf nu Zaakgericht 

 Hst 5 
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Hoofddoelstelling Doelstelling 2014 Realisatie Stand van zaken 
Gerealiseerd 
Achterstand, 
maar op schema  
Achterstand/ 
vervallen 

Jrvrsl 
hst. 

verhuur/mutatie en 
document 
managementsysteem 
(DMS) 

werken genoemd), Website, 
Klantportaal, Vastgoedmodule 
en Projectadministratie wordt 
volgens begroting geïnvesteerd. 
Verhuur-Mutatie proces, 
Factuurafhandeling, Kennisbank 
en Bouwcommunicatie zijn in 
voorbereiding. Het 
terugverdienen van de 
investeringen in de primaire 
processen (reparatie, verhuur-
mutatie/ incasso) en facturatie 
wordt verwacht m.i.v. 2015. Het 
project Kantoorautomatisering 
(migratie en hosting) en de 
vervanging van het printerpark 
zijn afgerond en afgesloten. 
Vanaf 2015 verwachten we de 
volledige besparing van de circa 
€ 70.000 op deze thema’s. 

Leiderschap kent doelen van 
de vastgestelde kritische 
succesfactoren voor 
leiderschap en stuurt hierop 

Alle leidinggevenden van het 
middenkader realiseren het 
organisatieveranderproject. 
Opdrachtgever, projectleider/ 
voorzitter, randvoorwaarden, 
kaders en projectstructuur zijn in 
kaart gebracht. Opdrachten voor 
dit verandertraject zijn 
geformuleerd. In het actuele 
veranderproject zijn een aantal 
succesfactoren van groot 
belang. Deze succesfactoren 
maken deel uit van de 
inhoudelijke opdracht. Thema’s 
richten zich op het SMART 
maken van de projectdoelen en 
beoogde resultaten op inhoud, 
proces en medewerkers ten 
aanzien van de implementatie 
en borging van: 
-Zaakgericht werken in de 
klantprocessen met inbegrip van 
PDCA cyclus (w.o. KPI’s) en 
besparingen door verdere 
digitalisering. 
-Proceseigenaarschap, 
systeemeigenaarschap en 
functioneel beheer. 
-Optimale en actuele 
communicatie met klanten door 
de inzet van social media en 
website. 
-Vertaalslag van deze thema’s in 
concrete prestatieafspraken van 
leidinggevenden en 
medewerkers in de R&O cyclus. 

 Hst. 5 
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Governance en strategie 
Hoofddoelstelling Doelstelling 2014 Realisatie Stand van zaken 

Gerealiseerd 
Achterstand, 
maar op schema  
Achterstand/ 
vervallen 

Jrvrsl 
hst. 

Compliance en governance   

Voldoen aan 
veranderende 
wettelijke eisen en 
regels branchecodes 
sector volkshuisvesting 
(compliance en 
governance). 

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

Minister Blok heeft net voor het 
zomerreces zijn novelle 
aangeboden aan de Tweede 
Kamer. Inmiddels zijn ook de 
AMVB’s en de nota van wijziging 
naar de Tweede Kamer gegaan. 
De Tweede Kamer wil de 
uitkomsten van de parlementaire 
enquête woningcorporaties 
meenemen in de beoordeling 
van de Novelle. De Eerste 
Kamer zal de Novelle begin 
2015 behandelen. De verwachte 
ingangsdatum is verschoven 
van 1 januari 2015 naar 1 juli 
2015.  
In samenwerking met PwC doen 
we mee aan een pilotproject om 
alle gevolgen van de novelle en 
de Herzieningswet in kaart te 
brengen, zodat we tijdig 
maatregelen kunnen treffen om 
te voldoen aan de eisen vanuit 
de nieuwe wet- en regelgeving 
en daarin de goede keuzes 
maken. In de themabijeenkomst 
met de RvT is met de leden 
gesproken over de impact op de 
Woningstichting en de 
strategische keuzes die moeten 
worden gemaakt. 
 
Zaken als aanpassing van onze 
statuten en reglementen zullen 
in 2015 worden opgepakt. De 
organisatorische consequenties 
zullen nu in beeld worden 
gebracht op basis van de 
ingediende Novelle en AMVB’s. 

 Hst 6 

 Nieuwe warmtewet 
geïmplementeerd; onze 
activiteiten zijn in 
overeenstemming met de 
nieuwe warmtewet 

De leveringsvoorwaarden en 
contractaanpassingen zijn 
verricht voor 01-01-2014. In 
twee complexen worden als pilot 
technische 
systeemaanpassingen 
uitgevoerd. Voor eind 2014 
wordt dit uitgerold over alle 
complexen met een collectieve 
cv-installatie. Met de 
onderhoudsleverancier worden 
nadere afspraken gemaakt om 
een deel van de risico’s uit de 
Warmtewet als prestatie-
indicatoren bij de leverancier te 
leggen.  
Warmtewet wordt nog 
aangepast. De ontwikkelingen 

 Hst 3 
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Hoofddoelstelling Doelstelling 2014 Realisatie Stand van zaken 
Gerealiseerd 
Achterstand, 
maar op schema  
Achterstand/ 
vervallen 

Jrvrsl 
hst. 

volgen wij op de voet. Op het 
moment dat alles duidelijk is, 
gaan wij uitgebreid onze 
huurders informeren. 
Voor nieuwe huurders wordt 
vanaf 1 januari 2015 de 
energielevering niet meer via het 
huurcontract, maar met een 
apart leveringscontract 
overeengekomen. Algemene 
voorwaarden zijn bijgesteld op 
basis van de laatste wijzigingen 
in de Warmtewet. 

 De werkkostenregeling is 
dusdanig geïmplementeerd 
dat er optimaal gebruik 
gemaakt kan worden van de 
fiscale regelingen. 

In haar vergadering van 
september jl. heeft de OR 
ingestemd met de opzet van de 
werkkostenregeling. De regeling 
is geïmplementeerd en 
afgerond. De consequenties van 
de regeling voor dWS zijn tot 
een minimum beperkt gebleven. 

 Hst 5 

Strategische samenwerking   

Strategische 
samenwerking met 
maatschappelijke 
partners verder 
uitbouwen. 

Aanbod van zorg- en 
welzijnsproducten van 
Opella en Solidez aan de 
huurders van de 
Woningstichting vorm geven 
en afspraken er over 
vastleggen. 
 

Zorg- en welzijnsinstelling zijn 
belangrijke partners.  

 Hst 4 

 Voorbereidend onderzoek 
naar vastgoed van Opella 
t.b.v. de besluitvorming in 
2014 

De strategische samenwerking 
hebben we anders ingericht. We 
blijven inzetten op 
samenwerking op projectbasis 
met deze zorginstelling en 
andere zorginstellingen. 

 Hst 4 

Proactief naar buiten   

De Woningstichting 
onderneemt proactief 
op het gebied van 
maatschappelijke 
ontwikkelingen. 

Verder uitbouwen 
mogelijkheden Ecovallei B.V. 

Ecovallei B.V. is opgericht. 
Torckdael fase 1 is aangesloten 
op deze WKO. In de loop van 
2016 zal ook fase 2 van dit 
project aangesloten worden. 

 Hst 6 
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Financiën 
Hoofddoelstelling Doelstelling 2014 Realisatie Stand van zaken 

Gerealiseerd 
Achterstand, 
maar op schema  
Achterstand/ 
vervallen 

Jrvrsl 
hst. 

Financieel gezond en toereikend gefinancierd   

Voldoen aan de 
financiële 
doelstellingen in 
geïntegreerd 
investeringsstatuut 

Geïntegreerd 
investeringsstatuut opgesteld 
en goedgekeurd.  
 

Investeringsstatuut is 
onderhanden. Herzieningswet is 
nog niet geïntegreerd in het 
investeringsstatuut. Dit wordt 
meegenomen in de herijking van 
het statuut, samen met 
aanpassing normen/kengetallen, 
opname 
onderhoudsinvesteringen e.d. 

 Hst 7 

Voldoen aan de eisen 
die commerciële 
financiers stellen bij 
niet-DAEB projecten 

Voldoende financiering 
beschikbaar om onze niet-
DAEB activiteiten (zoals 
Torckdael en WKO's) uit te 
kunnen voeren. Nauwe 
relatie onderhouden met 
BNG en opbouwen van een 
goede relatie met 
"commerciële" banken. 

In het overleg met de 
accountmanager van het WSW 
over de financiële positie 
hebben we ook de mogelijke 
inzet van eigen middelen voor 
niet-DAEB besproken.  
We zijn gestart met het opstellen 
van een bidbook voor fase2 
Torckdael. 

 Hst 7 

Risico’s beheerst   

Risicomanagement 
voldoet aan de hoogste 
eisen 

RMS is concreet uitgewerkt 
op procesniveau en maakt 
integraal onderdeel van het 
proces uit. 

Risicomanagement bijeenkomst 
gehouden met bestuurder, MT 
en middenkader. Hierbij 
ingegaan op risicobereidheid 
van de organisatie, Cultuur als 
belangrijke factor in 
risicomanagement en de 
benodigde risicostrategie. 

 Hst 7 

 Beschikken over een 
adequaat instrument om 
continu inzicht te hebben op 
de financiële positie bij 
verschillende scenario's 

Vooralsnog wordt voor het 
doorrekenen van scenario’s het 
programma Wals gebruikt. De 
scenario’s worden hierbij 
gedetailleerd doorgerekend. 
Wals is een programma dat 
ondersteunt op 
operationeel/tactisch niveau. We 
zijn ons aan het oriënteren op 
een pakket dat vooral snel op 
strategisch niveau scenario’s 
kan doorrekenen. 

 Hst 7 

Stabiele rendementen   

Rendementen zijn 
gestabiliseerd. 
 

De sturing op het 
Driekamermodel is ingericht 
en is vertaald in de begroting 
2015 
 

Pilot driekamermodel is 
afgerond. Maatschappelijk 
afwegingskader wordt onderdeel 
van het investeringsstatuut. 
Begroting 2015 is in afgerond. 
Maatschappelijke bijdrage 
vooral in lage huurverhoging en 
investering in duurzaamheid. 

 Hst 7 
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Hoofddoelstelling Doelstelling 2014 Realisatie Stand van zaken 
Gerealiseerd 
Achterstand, 
maar op schema  
Achterstand/ 
vervallen 

Jrvrsl 
hst. 

Vermogen volkshuisvestelijk ingezet   

Maatschappelijke 
investeringsruimte voor 
DAEB-activiteiten 
wordt optimaal benut 

Het minimaal benodigde 
eigen vermogen is bekend 
incl. risico-opslag. 

Dit is gebaseerd op oude 
beoordelingssystematiek van 
het CFV. Dit is vervangen door 
één van de nieuwe 
beleidsterreinen “draagkracht 
vermogen”. Voor ons als de 
Woningstichting is het van 
belang om te sturen op de 
interne en externe normen zoals 
opgenomen in ons 
investeringsstatuut, alsmede de 
nieuwe beleidsterreinen van het 
CFV. Deze worden 
meegenomen in de herijking van 
het investeringsstatuut. 

 Hst 7 
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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 2015 
 
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 Goed Werkgeverschap 

8 juli 2010, geldig tot 28 maart 2015 
 
Datum in bezit van KWH-label Maatschappij 

24 november 2011, geldig tot 7 oktober 2017
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Begrippenlijst7 
Begrip Definitie / omschrijving 

Aflossingsfictie Het WSW eist een positieve operationele kasstroom die minimaal 2% van 
de lening portefeuille bedraagt (=aflossingsfictie). 

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. 

Cloud Cloud computing is een model dat het mogelijk maakt om door middel van 
een computernetwerk gedeelde configureerbare computermiddelen (zoals 
netwerken, servers, opslag, applicaties en diensten) op aanvraag 
beschikbaar te stellen op een snelle, gemakkelijke en alomtegenwoordige 
manier met minimale beheermoeite of interactie van een serviceprovider. 

CO2-reductie CO2-reductie is het streven om de uitstoot van het broeikasgas 
kooldioxide (CO2) te verminderen. 

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. 

Debt Service Coverage Ratio 
(DSCR) 

Geeft aan of de corporatie haar rente en aflossingsverplichtingen kan 
nakomen.  
Berekening DSCR: (Operationele kasstroom (excl. rente en VpB) + netto 
verkoopopbrengst)/Rente + aflossing 

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

Eco-corporatie: 
 

DWS investeert binnen haar mogelijkheden (kosten en personeel) in 
energetische voorzieningen, alternatieve energiebronnen en duurzame 
producten. Daarbij geven wij in ons eigen handelen het goede voorbeeld, 
zoals het gebruik van ons kantoor, onze auto’s et cetera. Wij benutten de 
natuurlijke vervangingsmomenten om geen kapitaalvernietiging te plegen. 
In dit kader kunnen huurders door middel van ZAV en IWV zelf bijdragen 
aan de individuele verbetering van hun woning. 

  

                                                   
7
 We hebben onder andere gebruik gemaakt van de begrippenlijst van CFV en van Vastgoedbeheer Lexicon  

(W.G. Keeris) en van Wikipedia. 
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Begrip Definitie / omschrijving 

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. 

Huurharmonisatie Bij mutatie optrekken van de huursom tot aan het voor dat complex 
vastgestelde streefhuurpercentage. 

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 

Liquiditeitsbuffer Som van de bij een toegelaten instelling aanwezige liquide middelen, op 
zeer korte termijn liquide te maken beleggingen en direct opeisbare en 
voor het doel van de buffer aan te wenden leningsfaciliteiten. 

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

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. 

  
  
  

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

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. 

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 

AAG Actuaris Actuarieel Genootschap 

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 

DSCR Debt Service Coverage Ratio 

DVM Dynamisch Vastgoed Management 

dWS de Woningstichting 

ECD Elektronisch Cliënten Dossier 

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

EPA Energie Prestatie Advies 

FTE Fulltime Equivalent 

GAC Geschillen Advies Commissie 

GBA Gemeentelijke Basis Administratie 

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 Nederlanse 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 

  



 
 

 
 
 
 
Jaarverslag 2014   

 
117 

Afkorting Betekenis 

Wnt 
Wetsvoorstel normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi-publieke 
sector 

WOZ Wet Waardering Onroerende Zaken 

WSW Waarborgfonds Sociale Woningbouw 

WTZi Wet Toegelaten Zorginstellingen 

ZAV Zelf Aangebrachte Voorziening 
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Colofon 
 
Samenstelling 
Medewerkers, Bestuur en Raad van Toezicht van de Woningstichting. 
Speciale dank aan Cor Schaap. 

 
Redactie 
Medewerkers van de Woningstichting: Jacqueline van Houten, Elise Hofstede.  
 
Vrijwaring 
Aan de informatie gepresenteerd in het jaarverslag en de jaarrekening 2014 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 2014.  
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 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

