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Boekjaar 2008 2009 2010 2011 2012

Aantal verhuureenheden
1. Woningen en woongebouwen 
 - voor-oorlogs 111 111 111 111 111
 - na-oorlogs 1.184 1.196 1.231 1.231 1.231
 - in aanbouw 35 0 0 0
2. Garages 28 28 28 28 28
3. Overige objecten 1 1 1 1 1

Totaal 1.324 1.371 1.371 1.371 1.371

Balans en winst- en verliesrekening
1. Overige reserves per verhuureenheid (VHE) 6.106 5.879 6.019 5.450 6.109
2. Voorzieningen 1.508 12 9 1.045 330

Bedrijfsopbrengsten per VHE
1. Huren per VHE 4.432 4.507 4.684 4.845 4.835
2. Vergoedingen per VHE 345 333 336 331 350

Bedrijfslasten per VHE
1. Rente vreemd vermogen 691 863 903 850 853
2. Afschrijvingen 377 833 633 669 640
3. Overige waardeveranderingen 
 materiële vaste activa 2.010 -94 944 -752
4. Planmatig onderhoud en planmatig 
 mutatieonderhoud 1.708 1.245 1.116 1.573 1.493
5. Klachten- en mutatieonderhoud 415 508 418 446 491
6. Lonen, salarissen en sociale lasten 402 417 407 477 549
7. Overige lasten werkorganisatie 396 436 484 415 366
8. Belastingen en verzekeringen 263 265 269 277 263
9. Overige bedrijfskosten per VHE 393 404 369 369 490
10. Vennootschapsbelasting 143 139 256 -602 162

Bedrijfsresultaat
1. Bedrijfsresultaat per VHE -1.125 774 1.423 -47 1.628
2. Jaarresultaat per VHE -1.894 -173 547 -256 659

Verhuur en incasso
1. Mutaties 58 45 107 37 63
2. Aanbiedingen 185 160 631 107 239
3. Huurmatigingen 237 219 204 186 172
4. Goedkope woningen ( < 3 366,37 BBSH-norm) 532 532 277 437 437
 Betaalbare woningen (3 366,37 - 3 561,98)   660 672 903 867 867
 Dure woningen ( 3 561,98 - 3 664,66) 103 103 160 36 36
  Vrije sector woningen (> 3 664,66) 2 2 2
5. Huurachterstand in % 1,10 1,16 1,05 0,84 0,58
6. Huurderving in % 1,20 0,69 0,51 0,40 0,95

Continuïteit
1. Liquiditeit (current ratio) 0,32 1,28 1,18 1,94 1,24
2. Solvabiliteit 27,41 22,21 23,73 21,64 22,45
3. Rentabiliteit eigen vermogen % -26,34 -2,94 4,72 -3,30 10,79
4. Rentabiliteit totaal vermogen % -4,12 2,40 4,71 2,66 5,56
5. Parameter gebaseerd op kasstromen in 3 288.693 331.950 603.219 1.414.012 126.196
6. Interest dekkingsratio 1,62 1,70 1,89 2,64 1,58
7. Loan to value 0,51 0,66 0,52 0,49 0,49
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‘Vernieuwing ingezet’
2012 was een intensief en bewogen jaar voor onze bewo-
ners en voor de organisatie. Het regeerakkoord van het 
kabinet-Rutte-Asscher leidt – nog steeds – tot veel ondui-
delijkheid en onzekerheid over de toekomst. Zowel voor de 
huurders van sociale huurwoningen, als voor de branche 
als geheel, de woningmarkt in het algemeen en de indi-
viduele woningcorporaties. Een ding lijkt echter duidelijk: 
het regeerakkoord heeft omvangrijke consequenties voor 
de invulling van onze sociale taak. In het bijzonder waar 
het gaat om investeringen in nieuwbouw, onderhoud en 
renovatie.
 
Er zijn echter ook mooie resultaten geboekt in 2012. In de eerste 
plaats de succesvolle herhuisvesting van de bewoners van de Pieter 
Maritzstraat e.o. Dit project van vernieuwing van 57 woningen, 
voor Wassenaar en de corporatie een zeer grote opgave, is mede 
door een buitengewone inzet van het personeel in goede banen 
geleid. In de tweede plaats vierden we in 2012 de oplevering van de 
gerenoveerde kantine van Blauw-Zwart en de start van de nieuwbouw 
van SKW De Schulpwei voor de Stichting Kinderdagverblijven 
Wassenaar, beide onderdeel van het project Dr. Mansveltkade. 
Ten slotte noem ik hier met trots de positieve resultaten van het 
klanttevredenheidsonderzoek onder de huurders van St. Willibrordus. 
Een welverdiende opsteker voor onze medewerkers.

Voorspoedig verloop Herstructurering 
Pieter Maritzstraat e.o.

Voorwoord

De herhuisvesting van de bewoners van de Pieter Maritzstraat 
e.o. is voorspoedig verlopen. Begin 2013 waren alle bewoners 
verhuisd naar een passende woning. Veel bewoners hebben 
aangegeven dat het proces emotioneel, maar goed verlopen is. Een 
goed sociaal plan en de Klankbordgroep is een positieve ervaring 
geweest. De klankbordgroep is samengesteld uit omwonenden en 
vertegenwoordigers van de Huurderbelangenvereniging Rozenstein, 
het Comité Oostdorp-Leeft, de politie en de gemeente.

15 Pieter Maritzstraat 53 woningen

Nieuwbouw Pieter Maritzstraat



9

Zorgen en minder investeringen 
door regeerakkoord
VVD en PvdA zijn in het regeerakkoord van het huidige kabinet 
diverse maatregelen overeengekomen met de bedoeling de 
woningmarkt vlot te trekken. De sociale-huursector moet het echter 
behoorlijk ontgelden. De beperking dat de huur met hooguit de 
inflatie mag worden verhoogd is opgeheven. Voor lagere inkomens 
is de maximale huurverhoging nu vastgesteld op 4 procent. Om 
‘scheefwonen’ tegen te gaan mogen de huren vanaf 2013 nog eens 
extra worden verhoogd voor huishoudens met een midden- of hoger 
inkomen. Beloofd is dat de huurtoeslag blijft bestaan. Maar toch 
maken veel huurders zich zorgen over de hoogte van de huren de 
komende jaren. Ook omdat er nog veel onduidelijkheid is over de 
praktische uitvoering.

Een wens van de woningcorporaties is gehonoreerd. We mogen 
met kleine stapjes de huren meer in overeenstemming brengen 
met de kwaliteit van de woning. Met name bij huurders die al lang 
dezelfde woning huren en een in verhouding erg lage huur betalen. 
Het blijkt echter een sigaar uit eigen doos: er is tegelijkertijd een fikse 
Verhuurdersheffing opgelegd. Die kost de corporaties op termijn 
meer dan de maatregelen opbrengen. Noodzakelijke investeringen 
in nieuwbouw, renovatie, onderhoud en milieu dreigen hierdoor 
onhaalbaar te worden.
 
Een aantal maatregelen van het Kabinet-Rutte-Asscher is gericht 
op de misstanden die zich de afgelopen jaren hebben voorgedaan 
bij – veelal grote – corporaties. Terecht, gezien bijvoorbeeld de 
saneringsbijdrage die we nu allemaal moeten betalen voor het 
redden van collegacorporatie Vestia. 

Het is echter nog onduidelijk wat de gevolgen zijn van het voornemen 
om woningcorporaties direct te laten aansturen door de gemeentes. 
In Wassenaar hebben wij mijns inziens reeds een uitstekende 
samenwerking.
Corporaties moeten zich beperken tot het bouwen, verhuren en 
beheren van sociale huurwoningen en ‘daaraan ondergeschikt, direct- 
en indirect verbonden maatschappelijk vastgoed.’
 

Verslechtering  
van de financiële basis
In dit jaarverslag treft u verder aan het Verslag van de raad van 
commissarissen, het Volkshuisvestingsverslag en de Jaarrekening. 
Uit de jaarrekening blijkt dat in 2012 een positief financieel resultaat is 
behaald van 3 903.779.
Voor de toekomst moet helaas worden uitgegaan van een 
verslechtering van de solide financiële basis van onze corporatie. 
Ultimo 2012 bedroeg het solvabiliteitspercentage van de corporatie 
nog 22,5 procent. Eind 2017 zal de solvabiliteit naar verwachting 
gedaald zijn tot 11,8 procent. Dat is nog voldoende voor een 
verantwoorde bedrijfsvoering, maar de marges worden wel snel 
kleiner.
De daling van de solvabiliteit is deels verklaarbaar uit activiteiten die 
behoren tot onze kerntaak en waar we in feite voor hebben gespaard: 
onderhoud, nieuwbouw en herstructurering van het woningbezit. De 
desinvesteringen worden echter versterkt door de Verhuurdersheffing 
en de saneringsbijdrage voor Vestia. De dalende tendens is ook reeds 
zichtbaar in de begroting 2013 en de meerjarenbegroting 2014-2017.
 
Wassenaar, 25 april 2013
Was getekend,
 
W.G.G. van Dam
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Professionaliseren door evalueren
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De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de 
raad van commissarissen zijn omschreven in de artikelen 
31 en 32 van de statuten van Woningbouwvereniging St. 
Willibrordus. In algemene termen heeft de raad tot taak 
toezicht te houden op het bestuur en de algemene bedrijfs-
voering van de corporatie. De raad van commissarissen 
staat het bestuur bovendien, gevraagd en ongevraagd, met 
advies terzijde.

Doel van het toezicht
De raad van commissarissen houdt toezicht op het financiële beleid 
van de vereniging, de uitgevoerde werkzaamheden en het door de 
bestuurder gevoerde beleid. De raad brengt hierover verslag uit op 
de algemene ledenvergadering. Om deze taken uit te voeren heeft de 
raad van commissarissen de bevoegdheid om van het bestuur inzage 
te verlangen in alle gegevens en documentatie die hiervoor nodig is.

In dit verslag legt de raad van commissarissen, als onderdeel 
van een maatschappelijk ondernemende organisatie, publiekelijk 
verantwoording af over de wijze waarop de raad invulling heeft 
gegeven aan de uitvoering van zijn taken en bevoegdheden in het 
afgelopen jaar.

Als kader voor het uitoefenen van zijn taken hanteert de raad van 
commissarissen het Besluit beheer sociale-huursector (BBSH). 
Voorts is de corporatie lid van de bedrijfstakvereniging Aedes en 
hanteert zij uit dien hoofde de AedesCode en de Governancecode 
Woningcorporaties. De implementatie van de aanbevelingen in de 
Governancecode is een voortdurende inspanning, waarmee in dit 
verslagjaar wederom voortgang is bereikt. Hierop wordt later in dit 
verslag nader ingegaan.

Verslag van de raad 
van commissarissen

Raad van commissarissen
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Profielschets  
raad van commissarissen
Om de gewenste deskundigheid en achtergrond van de leden van 
de raad van commissarissen te waarborgen, wordt gewerkt met 
een profielschets. Deze profielschets is afgestemd op de omvang, 
de samenstelling en de activiteiten van de raad. De profielschets 
dateert van 2003. De raad van commissarissen is van mening dat 
er in de raad voldoende deskundigheid aanwezig is om te kunnen 
functioneren in de gegeven situatie en omstandigheid als betrekkelijk 
kleine corporatie met een nadrukkelijk lokale signatuur.

Samenstelling  
van de raad van commissarissen 
In 2013 treden de heren J.N.G. van der Kooij en G.C.A. Rodewijk 
volgens het rooster van aftreden af. Zij zijn niet meer hernoembaar. 
In het najaar van 2012 is de raad gestart met de werving en 
selectie voor de aanstelling van twee nieuwe leden voor de raad 
van commissarissen. In overleg met huurderbelangenvereniging 
Rozenstein is de werving & selectieprocedure vastgesteld. De 
reden hiervoor is dat de heer Van der Kooij op voordracht van de 
huurderbelangenvereniging zitting heeft in de raad.

I.W.M. Vriens, 
bestuurder 
zorginstelling

Ja 1955 voorzitter
bestuursfuncties binnen 
de Rooms-Katholieke 
Kerk

2011 2015
externe relaties, relatie gemeente, strategie, 
jaarverslag, remuneratie, prestatiebeoordeling

ir. G.C.A. Rodewijk, 
directeur

Ja 1954 vicevoorzitter 2003 2013
strategie, voorraadbeleid, huurbeleid, remunera-
tie en nieuwbouwprojecten

J.N.G. van der Kooij, 
RA, zelfstandig 
adviseur

Ja 1940 lid 2005 2013 financieel beleid, audit en huurdersvereniging

drs. P.L.M. Kortekaas, 
controller Min. van 
EL&I

Ja 1948 lid
bestuurslid Historische 
Vereniging Wassenaar

2006 2014
huurdersvereniging, woningtoewijzing, interne 
organisatie, audit en onderhoud
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Leden van de raad van commissarissen ultimo 2012
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Commissies
Leden van de raad vormen commissies om de besluitvorming 
over bepaalde onderwerpen in klein comité voor te bereiden. Op 
dit moment zijn dit een geconstitueerde remuneratiecommissie 
(beloningscommissie) en een auditcommissie. 
De remuneratiecommissie houdt zich bezig met de 
arbeidsvoorwaarden van het bestuur en bestaat uit mevrouw I.W.M. 
Vriens en de heer G.C.A. Rodewijk. De commissie heeft de jaarlijkse 
beoordeling van de directeur aan de hand van de vastgestelde 
prestatiecriteria uitgevoerd en de variabele prestatiebeloning 
vastgesteld. 
De auditcommissie bestaat uit de heren J.N.G. van der Kooij en 
P.L.M. Kortekaas. Zij onderhouden de contacten met de accountant 
en adviseren de raad over het functioneren van de accountant en 
de details en de interpretatie van de financiële verslaglegging en 
budgetten.

Rooster van aftreden
In overeenstemming met de statuten worden leden van de raad 
van commissarissen benoemd voor een periode van vier jaar. 
Volgens de statuten kunnen de leden tweemaal worden herbenoemd 
voor dezelfde periode. De raad kiest er echter voor om, conform 
de Governancecode Woningcorporaties, een commissaris slechts 
eenmaal voor herbenoeming voor te dragen. De maximale 
zittingsduur is hiermee acht jaar. Op termijn zullen de statuten op dit 
punt worden aangepast. Het rooster van aftreden is als volgt:

2013:  G.C.A. Rodewijk en J.N.G. van der Kooij (niet meer 
herbenoembaar)

2014:  P.L.M. Kortekaas (niet meer herbenoembaar)
2015:  I.W.M. Vriens (herbenoembaar)

Honorering  
raad van commissarissen
De honorering van de afzonderlijke leden van de raad van 
commissarissen is gekoppeld aan de zwaarte van de functie en 
past binnen de Honereringscode commissarissen van het VTW, de 
Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties. De honorering 
is niet gekoppeld aan de prestaties van de corporatie. De volgende 
tabel geeft de hoogte van de individuele vergoedingen in dit 
verslagjaar weer:

Naam Functie Bruto vergoeding

I.W.M. Vriens voorzitter 3 5.261

G.C.A. Rodewijk vicevoorzitter 3 3.545

J.N.G. van der Kooij lid 3 3.545

P.L.M. Kortekaas lid 3 3.545
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Intern toezicht
Om zijn toezichthoudende taak goed te vervullen heeft de raad van 
commissarissen zich zowel schriftelijk als mondeling door het bestuur 
laten informeren over de feitelijke gang van zaken en de financiële en 
praktische resultaten, vergeleken met de plannen en budgetten.
De raad heeft hiertoe in het afgelopen jaar totaal viermaal samen 
met de directeur-bestuurder vergaderd. Tevens heeft er een algemene 
ledenvergadering plaatsgevonden. 
In de voorjaarsvergadering van de raad heeft de accountant 
een toelichting gegeven op de jaarrekening en de algemene 
bedrijfsvoering. In het najaar heeft een architect een presentatie 
gegeven van de mogelijke planontwikkeling op het terrein van de 
Bellesteijnschool.

In het najaar heeft een tweedaags overleg plaatsgevonden van de 
raad van commissarissen en het managementteam. Op de agenda 
stonden de actuele ontwikkelingen en de strategische koers voor 
de komende jaren. Voorts heeft er overleg plaatsgevonden met de 
Huurderbelangenvereniging Rozenstein.

De raad heeft zijn functioneren onder leiding van een externe 
adviseur geëvalueerd. 

Van alle bijeenkomsten zijn verslagen gemaakt. Geen van de leden 
van de raad van commissarissen is frequent of langdurig afwezig 
geweest.

Voornaamste aandachtspunten 
De raad van commissarissen heeft in het afgelopen boekjaar over de 
volgende onderwerpen overlegd en besluiten genomen.

 ■  Financiën: de jaarrekening, begroting  
en meerjarenbegroting
De raad van commissarissen heeft gedetailleerde financiële 
jaarstukken en een meerjarenbegroting ontvangen en 
besproken met het bestuur. De raad heeft de financiële 
jaarrekening en de budgetten formeel goedgekeurd.
Elk kwartaal is een voortgangsrapportage van de belangrijkste 
kerncijfers ontvangen en besproken. Deze kwartaalinformatie 
was verrijkt met informatie over lopende projecten.
In 2012 waren er diverse speciale aandachtspunten: de in de 
komende jaren te verwachten wetswijzigingen; de invoering 
van de Verhuurdersheffing; de steun aan woningcorporatie 
Vestia in de vorm van een saneringsbijdrage en de invoering 
van de Wet normering topinkomens (WNT) voor de 
woningcorporatiebranche. Bij al deze onderwerpen is steeds in 
ogenschouw genomen wat de gevolgen van de maatregelen 
kunnen zijn voor de bedrijfsvoering.
Bijzondere aandacht is besteed aan de benodigde investeringen 
in de sloop en bouw van nieuwe woningen en de daardoor 
dalende tendens van de financiële parameters. Bij de uitwerking 
van de plannen is hier nadrukkelijk aandacht aan besteed.
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 ■ Governance
De raad heeft in het afgelopen jaar wederom gewerkt aan een 
verdere versterking van de governancestructuur: de structurele 
waarborging van de effectiviteit en resultaatgerichtheid van de 
organisatie door sturing, beheersing, toezicht, verantwoording 
en risicomanagement.
De directeur-bestuurder heeft in samenspraak met de raad het 
bestaande treasurystatuut geactualiseerd. 

 ■ Projecten
De raad van commissarissen is als toezichthoudend orgaan 
nauw betrokken bij de vorderingen van de projecten Dr. 
Mansveltkade, Pieter Maritzstraat e.o. en Bellesteijn. De raad 
heeft zijn goedkeuring verleend aan de inmiddels lopende 
plannen.

 ■ De realisatie van volkshuisvestelijke opgaven
De corporatie spant zich op de eerste plaats in voor haar 
huurders, met name de primaire doelgroep van beleid. De 
raad van commissarissen ziet er voortdurend op toe dat 
deze belangen adequaat worden behartigd binnen de door 
de overheid gestelde kaders. Daarnaast richten corporaties 
zich in toenemende mate op uitbreiding van hun taken in de 
richting van zorg en welzijn. Ook onze corporatie draagt hieraan 
bij, met name met het nieuwbouwproject voor de Stichting 
Kinderdagverblijven Wassenaar. De raad ondersteunt dit beleid 
met advies en initiatieven. 

 ■ Operationele activiteiten
Op basis van de kwartaalrapportages zijn regelmatig 
operationele onderwerpen besproken, zoals de 
woningtoewijzing, de liquiditeitspositie en het planmatig 
mutatieonderhoud. De raad is goed geïnformeerd over het 
verloop van de herhuisvesting van de bewoners van de Pieter 
Maritzstraat e.o.
Tevens zijn alle bestuursbesluiten goedgekeurd die uit deze 
activiteiten en uit het gevoerde beleid voortvloeiden en in 2012 
aan de raad van commissarissen zijn voorgelegd.

Ontwikkeling Dr. Mansveltkade
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Integriteit en governance
Woningbouwvereniging St. Willibrordus onderschrijft de 
Governancecode Woningcorporaties. Zo wordt elk jaarverslag 
getoetst aan deze code. De corporatie heeft een geformaliseerd 
integriteitsbeleid, dat is vastgelegd in de Integriteitscode. 
Een belangrijk onderdeel van het integriteitsbeleid is de 
Klokkenluidersregeling. Deze regeling biedt onze werknemers 
waarborgen om vermeende onrechtmatigheden te melden, 
zonder gevaar voor hun rechtspositie. De Integriteitscode en de 
Klokkenluidersregeling zijn openbaar te raadplegen via onze website 
wbv-willlibrordus.nl.

De raad heeft met een zelfevaluatie onder begeleiding van een 
onafhankelijke adviseur haar eigen functioneren beoordeeld. 
Onderdelen van bespreking tijdens de zelfevaluatie waren de cultuur 
en vergaderingen, het toezichthouden en de werkgeversrol. De 
verbeterpunten zijn met de directeur-bestuurder besproken en de 
werkwijze van de raad is verder aangescherpt.

Een essentieel onderdeel van de Governancecode is het principe ‘pas 
toe of leg uit’. Op een tweetal onderdelen legt Woningbouwvereniging 
St. Willibrordus de Governancecode anders uit:

 ■  in de Governancecode wordt gesproken over een 
aanstellingstermijn van vier jaar voor de directeur-bestuurder. 
De huidige directeur-bestuurder van St. Willibrordus is 
aangesteld voor de inwerkingtreding van de Governancecode  
en heeft een contract voor onbepaalde tijd.

 ■  de Governancecode bepaalt dat er jaarlijks een 
belanghoudersbijeenkomst wordt gehouden. St. Willibrordus 
heeft ervoor gekozen om dit eens in de drie jaar te doen. 
Tevens is niet gekozen voor een vaste wijze waarop met de 
belanghouders wordt gecommuniceerd. Dit heeft te maken 
met de omvang van de corporatie en de gemeente waarin wij 
functioneren. 

De raad van commissarissen waakt ervoor dat de meerderheid 
van haar leden onafhankelijk is in de zin van de criteria van de 
Governancecode, bepaling III 2.2. Alle leden opereren op persoonlijke 
titel en zijn onafhankelijk ten opzichte van elkaar en het bestuur. 
In 2012 is geen sprake geweest van tegenstrijdige belangen bij de 
directeur-bestuurder en/of de leden van de raad van commissarissen, 
zoals bedoeld in de principes II.3 en III.6 van de Governancecode 
Woningcorporaties.
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Invulling van het bestuur
De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor een goed 
bestuur, onder meer door benoeming, schorsing, ontslag en jaarlijkse 
evaluatie van het bestuur. Het bestuur van de corporatie wordt sinds 
2003 gevormd door de directeur-bestuurder, de heer W.G.G. van Dam. 
Hij is sinds 1 april 1990 in dienst is van de corporatie. De bezoldiging 
en arbeidsvoorwaarden van de directeur zijn geregeld in een contract 
dat is gebaseerd op de CAO Woondiensten.

Naast zijn vaste salaris ontvangt de directeur een variabele beloning 
die afhankelijk is van een beoordeling en de realisatie van de 
gemaakte prestatieafspraken. De remuneratiecommissie heeft in 
december tijdens het jaarlijkse beoordelingsgesprek vastgesteld dat 
de prestaties van de directeur, afgezet tegen de aan het begin van 
het jaar geformuleerde criteria, als goed waren te classificeren. Op 
grond hiervan is aan de directeur-bestuurder een variabele beloning 
toegekend. De hoogte van het salaris van de bestuurder valt niet 
onder de publicatieplicht van de Wet openbaarmaking uit publieke 
middelen gefinancierde topinkomens (WOPT).



19

Verantwoording 
Het uitvoeren van de externe controle is opgedragen aan het 
accountantsbureau Ernst & Young. Met deze accountant is overleg 
gepleegd over het Volkshuisvestingsverslag, het financiële jaarverslag 
en de managementletter. In deze toelichting van de accountant 
zijn enkele specifieke bevindingen over de interne bedrijfsvoering 
gerapporteerd. De accountant heeft zijn bevindingen en 
aanbevelingen formeel aan ons gepresenteerd. De controleverklaring 
van de onafhankelijke accountant is elders in dit verslag opgenomen. 

De raad heeft tevens kennisgenomen van de rapportages van 
het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
het Waarborgfonds Sociale Woningbouw en het Centraal Fonds 
Volkshuisvesting. De raad van commissarissen ziet op basis van 
zijn eigen interne toezicht en eerder genoemde rapportages en 
toelichtingen geen aanleiding tot het maken van op- of aanmerkingen 
over het door het bestuur gevoerde beleid. De raad van 
commissarissen acht zich verantwoordelijk voor het toezicht. In 2012 
heeft de raad zich kunnen vinden in alle besluiten van het bestuur.

Verklaring van  
de raad van commissarissen
De raad van commissarissen heeft kennisgenomen van de door de 
directeur-bestuurder voorgelegde jaarstukken 2012, die u verderop 
in dit jaarverslag aantreft. Op 6 mei 2013 hebben de raad van 
commissarissen en het bestuur dit jaarverslag en de bijbehorende 
jaarrekening besproken. Tevens heeft de raad met instemming kennis 
genomen van de over de jaarrekening en het jaarverslag uitgebrachte 
verklaring van Ernst & Young.

De middelen van Woningbouwvereniging St. Willibrordus zijn 
uitsluitend in het belang van de volkshuisvesting besteed. 
Activiteiten hebben uitsluitend plaatsgevonden ten behoeve van 
de volkshuisvesting en de leefbaarheid in Wassenaar en zijn in 
overeenstemming met de statuten van de corporatie. De woningen 
en het maatschappelijk onroerend goed liggen binnen het statutaire 
werkgebied. Op het gebied van beleggen en verbintenissen zijn 
geen risicovolle posities ingenomen. Op basis van ons eigen interne 
toezicht en het accountantsverslag zien wij geen aanleiding tot het 
maken van op- of aanmerkingen over het door het bestuur gevoerde 
financiële en volkshuisvestelijke beleid. 

Wij adviseren de ledenvergadering van de woningbouwvereniging 
daarom dit jaarverslag en de jaarrekening goed te keuren en het 
bestuur te dechargeren.

Wassenaar, 6 mei 2013
Was getekend,

I.W.M. Vriens, voorzitter
G.C.A. Rodewijk, vicevoorzitter
J.N.G van der Kooij, lid
P.L.M. Kortekaas, lid
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Volkshuisvestingsverslag

De regels waaraan woningcorporaties zich moeten 
houden staan in het Besluit beheer sociale-huursector. 
In het besluit worden zes zogenaamde ‘prestatievelden’ 
genoemd. Een woningcorporatie moet over elk van deze 
onderwerpen verantwoording afleggen. 

 ■ het kwalitatief in stand houden van het woningbezit;
 ■ het bij voorrang huisvesten van de primaire doelgroep;
 ■  het betrekken van huurders en belanghebbenden bij beleid en 

beheer;
 ■ de leefbaarheid;
 ■ wonen en zorg;
 ■ het waarborgen van de financiële continuïteit.

In dit hoofdstuk – het zogenaamde Volkshuisvestingsverslag – 
leggen we eerst verantwoording af hoe Woningbouwvereniging 
St. Willibrordus op deze gebieden heeft gepresteerd. Vervolgens 
belichten we de organisatie van de corporatie. Van elk onderdeel 
worden de inrichting en ontwikkelingen in het verslagjaar toegelicht. 
Ten slotte worden de externe relaties van de corporatie besproken. 
Het hoofdstuk sluit af met de verklaring van de directeur-bestuurder 
dat St. Willibrordus uitsluitend werkzaam is geweest op het gebied 
van de volkshuisvesting, zoals omschreven in artikel 11 van het 
Besluit beheer sociale-huursector.

Prestatieveld:
Het kwalitatief in stand 
houden van het woningbezit

Onderhoud
Woningbouwvereniging St. Willibrordus streeft ernaar dat de kwaliteit 
van al haar woningen voldoet aan de normen van het Bouwbesluit 
en de gemeentelijke bouwverordening. Het in 2012 gevoerde beleid 
heeft ertoe geleid dat inmiddels 75 procent – oftewel 1.011 woningen 
– van het totale woningbezit een vorm van bijzonder onderhoud 
heeft ondergaan. Het gaat hierbij om renovaties, groot onderhoud 
en planmatig (mutatie)onderhoud van diverse oudere complexen en 
woningen.
Bij de resterende 25 procent van de woningen heeft nog geen 
bijzonder onderhoud plaatsgevonden. Een deel is nog niet van 
huurder gewisseld. Daardoor heeft er nog geen zogenaamd 
mutatieonderhoud plaats kunnen vinden. Een ander deel is later 
gebouwd. De woningen zijn van een dermate hoge kwaliteit dat 
bijzonder onderhoud nog niet nodig was. Waar nodig wordt het 
onderhoud van deze woningen in de toekomst planmatig aangepakt.

Verantwoording over de prestaties



23

Verantwoording over de prestaties
De onderhoudswerkzaamheden in 2012 kunnen als volgt worden 
onderverdeeld:

Dagelijks onderhoud
In 2012 zijn er 2.410 reparatieverzoeken (2011: 2.532) ontvangen voor 
1.342 woningen. Het ging om 710 verzoeken om reparaties die onder 
het onderhoudsabonnement vielen en/of te maken hadden met een 
vorm van glasschade. Per verhuureenheid is 3 322,45 (2011: 3 414,77) 
besteed aan dit dagelijks onderhoud.

Klein mutatieonderhoud
Er zijn in het verslagjaar 63 woningen voor nieuwe verhuur 
beschikbaar gekomen. Bij 40 van deze woningen was groter, 
planmatig mutatieonderhoud noodzakelijk. Bij de overige 23 
woningen was alleen klein mutatieonderhoud voldoende. Per woning 
werd gemiddeld 3 811,80 aan dit klein mutatieonderhoud besteed.

Planmatig mutatieonderhoud
Bij planmatig mutatieonderhoud wordt een leeggekomen woning 
aangepast aan de huidige kwaliteitseisen. In 2012 zijn bij 40 woningen 
de elektrische installaties en verouderde elementen in de douches, 
toiletten en keukens aangepakt. De kosten hiervan bedroegen  
3 1.209.084 dat is gemiddeld 3 30.227 per woning.

Kortcyclisch onderhoud
In diverse complexen is in 2012 voor 3 293.905 aan binnen- en 
buitenschilderwerk uitgevoerd.

LED verlichting Wiegmanweg
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Planmatig (langcyclisch) onderhoud
Aan planmatig onderhoud werd in 2012 3 974.152 uitgegeven. 
Dit planmatig onderhoud bestaat uit het vernieuwen van douche-
inrichtingen, het schilderen van complexen, het aanpassen van 
hang- en sluitwerk, het vernieuwen van keukens, het vervangen van 
cv-ketels en mechanische ventilatiesystemen en het vernieuwen van 
dakbedekking en riolering.

In een aantal complexen zijn in 2012 specifieke projecten uitgevoerd:
 ■  het vervangen van het tegelwerk in de corridors en het 

verduurzamen van de verlichting in het complex Wiegmanweg;
 ■  het herstellen van het beton van de schoorstenen van het 

complex Van Duivenvoordelaan;
 ■  het vernieuwen van de dakbedekking van het complex 

Achterweg;
 ■  het vernieuwen van hang- en sluitwerk in het complex 

’s-Heerenbergstraat e.o.;
 ■  het vernieuwen van een deel van de keukens in het complex  

Van der Wervestraat e.o.

Woningaanpassing voor mensen 
met een beperking
Op een enkele uitzondering na worden woningen niet op voorhand 
geschikt gemaakt voor huurders met een beperking. Een woning 
kan wel op verzoek van een huurder aangepast worden als dat 
nodig is. Bij de herstructurering van het complex Pieter Maritzstraat 
e.o. moest voor een van de huurders een vervangende aangepaste 
woning gevonden worden. Uiteindelijk is gekozen voor een woning 
in het complex ’s-Heerenbergstraat e.o. Met een aanbouw en diverse 
voorzieningen is de woning geheel aangepast aan de speciale 
behoeften van de huurder.

De kosten van de aanpassingen voor mensen met een beperking 
bedroegen in 2012 3 29.596 (2011: 3 110.186).Deze kosten zijn 
deels betaald door de gemeente Wassenaar op grond van de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Duurzaamheid 
Bij de keuze van toe te passen materialen voor onderhoud en 
woningaanpassingen wordt rekening gehouden met de eventuele 
milieubelasting. Waar mogelijk wordt voor milieuvriendelijke 
materialen gekozen. Alleen als de technische kwaliteit van deze 
materialen niet voldoet, wordt een andere keuze gemaakt. 

Bij het vervangen van cv-ketels worden hoogrendementsketels 
geplaatst met een lage uitstoot van stikstofoxide (NOx). De keuze 
voor dit soort ketels heeft twee voordelen: minder schadelijke uitstoot 
van verbrandingsgassen en een lastenverlichting voor de huurders.

Vervangen van tegelwerk
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Beleid zelf  
aangebrachte voorzieningen
Soms willen huurders min of meer ingrijpende veranderingen 
aanbrengen in hun woning. Bijvoorbeeld het plaatsen van een ligbad, 
een luxere keuken of een dakkapel. Dit zijn veranderingen die niet 
zomaar ongedaan gemaakt kunnen worden als de huurder de woning 
verlaat. We noemen dit ‘zelf aangebrachte voorzieningen’ of ZAV.
Als verhuurder moeten we erop toezien dat ons woningbezit blijft 
voldoen aan de veiligheidseisen en de woningen goed verhuurbaar 
blijven. Voor dit soort aanpassingen van de woning is dan ook 
toestemming nodig.

De geldende spelregels zijn vastgelegd in het zogenaamde ZAV-
beleid. In 2012 heeft St. Willibrordus het ZAV-beleid verder uitgewerkt 
en aangepast aan de huidige wet- en regelgeving. Hierbij is gebruik 
gemaakt van een model dat is opgesteld door branchevereniging 
Aedes en de Woonbond, de landelijke belangenvereniging van 
huurders en woningzoekenden.
De belangrijkste verandering in het beleid is dat er geen 
vergoedingen meer worden verstrekt voor zelf aangebrachte 
voorzieningen wanneer de huurder de woning verlaat. 
Huurderbelangenvereniging Rozenstein is om advies gevraagd. De 
vereniging heeft het nieuwe ZAV-beleid goedgekeurd.

Verhuiskostenvergoeding
Bij renovatie en vernieuwbouw kunnen huurders aanspraak maken 
op een verhuiskostenvergoeding. De spelregels zijn vastgelegd in het 
Reglement verhuiskostenvergoeding.

Verhuurbaarheid
Mede door de kwaliteit van het onderhoud, was de verhuurbaarheid 
in het verslagjaar goed. Er is de gebruikelijke leegstand geweest 
voor de tijd die nodig was om (mutatie)onderhoud uit te voeren. 
Daarnaast konden woningen tijdelijk niet verhuurd worden door 
de herstructurering van het complex Pieter Maritzstraat e.o. De 
corporatie vond zorgvuldigheid bij de herhuisvesting van de 
bewoners belangrijker dan het gemis van huurpenningen. 

Schilderwerk
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Mutaties in het woningbestand
In totaal is in het verslagjaar 4,69 procent van het totaal aantal 
woningen van huurder gewisseld (2011: 2,76%).

Aantallen en percentages mutaties per complex

Nieuwbouw
In 2012 zijn er geen nieuwe woningen aan de woningvoorraad 
toegevoegd.

Ontwikkelingsactiviteiten
Ontwikkeling Dr. Mansveltkade
In 2011 is met de gemeente en het bestuur van voetbalvereniging 
rksv Blauw-Zwart overeenstemming bereikt over de aankoop van 
de kantine van de vereniging. De kantine maakt deel uit van het 
sportcomplex aan de Dr. Mansveltkade. De gemeente Wassenaar 
heeft begin 2012 besloten om ook een deel van de gemeentegrond 
rondom de kantine aan de corporatie te verkopen. In het voorjaar 
is de kantine daadwerkelijk aan St. Willibrordus overgedragen. Met 
deze twee aankopen kon gestart worden met de geplande renovatie 
van de kantine en nieuwbouw voor de Stichting Kinderdagverblijven 
Wassenaar (SKW) op deze locatie.

Het project is afgetrapt met de renovatie van de kantine van 
Blauw-Zwart. De corporatie en de voetbalvereniging zijn een 
huurovereenkomst en algemene voorwaarden voor de kantine 
overeengekomen. De renovatiewerkzaamheden zijn in de zomer 
afgerond. In september heeft de corporatie de sleutels van de 
vernieuwde kantine overgedragen aan de voorzitter van Blauw-Zwart. 
De kantine wordt bovendien gebruikt voor de sport-bso van de SKW.

De nieuwbouw voor de Stichting Kinderdagverblijven Wassenaar 
is een uitbreiding van het aanbod van de stichting en gaat SKW De 
Schulpwei heten. Er komen drie nieuwe paviljoens met ruimte voor 
120 kindplaatsen met huiswerkbegeleiding. Op 5 juli 2012 hebben 
de kinderen van de sport-bso officieel de eerste paal geslagen. 
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De feestelijke gebeurtenis werd opgeluisterd met een hapje en 
een drankje voor de volwassenen in een feesttent en een groot 
springkussen voor de kinderen. De realisatie van kinderopvang op 
deze locatie stimuleert de kinderen kennis te maken met diverse 
sporten, zoals voetbal, hockey, golf, boksen en een scala van andere 
binnensporten op de velden en in de eveneens nabijgelegen sporthal 
De Schulpwei.

Locatie Bellesteijn
De Stichting Kinderdagverblijven Wassenaar heeft nu nog een 
locatie in de Bellesteijnschool aan de Professor Molenaarlaan. 
Wanneer SKW De Schulpwei in gebruik wordt genomen, komt 
deze locatie vrij. Woningbouwvereniging St. Willibrordus verkent 
de mogelijkheden om op dit terrein sociale huurappartementen te 
bouwen, al dan niet in combinatie met kinderopvang of een buurt- 
en/of ouderenvoorziening.

Hierover hebben oriënterende gesprekken plaatsgevonden met 
diverse partijen, zoals de gemeente, een architect en mogelijk 
geïnteresseerde instellingen. De plannen moeten passen in de 
zogenaamde ruimtelijke enveloppe en het daaraan gekoppelde 
bestemmingsplan Hofcamp 2013. De ruimtelijke enveloppe 
omvat het geheel van afspraken en randvoorwaarden waaraan 
de ontwikkelaar van een plan moet voldoen. Het ontwerp van het 
bestemmingsplan is begin 2013 ter inzage gelegd bij de gemeente.
Een eerste concept van onze plannen voor de locatie Bellesteijn is 
voorgelegd in een Carrousel van de gemeente. Dit zijn bijeenkomsten 
waarin plannen informeel worden voorbesproken door raadsleden 
en het college van burgemeester en wethouders.
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Wijkontwikkeling Oostdorp
In 2012 heeft de Kerngroep Wijkontwikkeling Oostdorp verder gewerkt 
aan de uitvoering van de Adviesnota Wijkontwikkeling Oostdorp. 
Deze adviesnota is tot stand gekomen in samenwerking tussen de 
beide Wassenaarse woningcorporaties, de gemeente Wassenaar 
en een bewonersafvaardiging, het Comité Oostdorp-Leeft. In de 
adviesnota is de wijkvisie vastgelegd op een aantal voorzieningen in 
de wijk. 

Herstructurering Pieter Maritzstraat e.o.
Het college van burgemeester en wethouders van Wassenaar 
heeft per 1 januari 2012 het complex Pieter Maritzstraat e.o. als 
actiegebied aangewezen. Dit biedt bewoners de mogelijkheid een 
voorrangsverklaring, een zogenaamde stadsvernieuwingsurgentie, 
aan te vragen. Hiermee krijgen zij voorrang in het 
woonruimteverdelingssysteem van Woonnet Haaglanden, het 
samenwerkingsverband van de woningbouwcorporaties in de regio.

De betrokken bewoners zijn door de medewerkers van de 
corporatie intensief begeleid in hun zoektocht naar een andere 
woning. Van maart tot en met september heeft de corporatie een 
tijdelijk informatie- en servicepunt in de wijk ingericht. Bewoners 
en omwonenden konden hier terecht met hun vragen over het 
vernieuwingsproject. Het merendeel van de 57 bewoners is in 2012 
naar een andere woning verhuisd.

De corporatie voert in een klankbordgroep overleg over het 
project met vertegenwoordigers van diverse betrokken partijen: 
omwonenden, de Huurderbelangenvereniging Rozenstein, het Comité 
Oostdorp-Leeft, de politie en de gemeente. In deze klankbordgroep 
is in drie bijeenkomsten een tijdelijk Beheerplan opgesteld. Dit plan 
moet tijdens de sloop- en bouwwerkzaamheden de veiligheid en de 
leefbaarheid van de buurt waarborgen .
Daarnaast is in de klankbordgroep de bereikbaarheid van de Pieter 
Maritzstraat, de St. Willibrordusstraat, de Hallekensstraat en de 

aangrenzende straten aan bod geweest, evenals de voorziene extra 
parkeerdruk.
Ten slotte zijn ook diverse vormen van mogelijke overlast besproken. 
Bijvoorbeeld de overlast van zwerfafval, de geluidsoverlast van het 
slopen en bouwen en de hinder van verhuizers en aannemers die 
tijdelijk de weg blokkeren. 

Het stedenbouwkundig plan is in het voorjaar van 2012 tijdens een 
Carrousel gepresenteerd aan de gemeenteraad. Het plan is daar 
positief ontvangen. Vervolgens is het plan gepresenteerd aan de 
Welstandscommissie en aldaar besproken.
Met de gemeente is gewerkt aan een samenwerkingsovereenkomst 
voor het vernieuwingsproject. Binnen het complex zijn verschillende 
onderzoeken uitgevoerd: een asbestinventarisatie, een watertoets, 
een milieuonderzoek en archeologisch onderzoek. Bij de gemeente 
is een aanvraag ingediend voor een sloopvergunning en een 
omgevingsvergunning. De sloopvergunning is inmiddels verstrekt.

Na een voorselectie van drie aannemers is het werk uiteindelijk 
gegund aan Dura Vermeer Bouw uit Leidschendam.

Ondertekening tijdelijk beheerplan
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Samenstelling van het 
woningbezit
Onderstaande tabel geeft globaal inzicht in de samenstelling 
van het woningbezit. Per soort woning – eengezinswoningen en 
appartementen – toont de tabel het gemiddeld aantal punten volgens 
het woningwaarderingsstelsel, de gemiddelde netto huurprijs en de 
verhouding tussen de werkelijke huur en de maximale huurprijs in 
procenten.

Eengezinswoningen 761 155 3 432,75 68%

Meergezinswoningen 581 125 3 414,85 66%

Gemiddeld 139 3 425,01 67%

Evenals vorig jaar laat ruim tachtig procent van de bij de corporatie 
bekende ontvangers van huurtoeslag die maandelijks direct op de 
huur in mindering brengen. De overige huurders die aanspraak 
maken op huurtoeslag ontvangen die zelf, rechtstreeks van de 
Belastingdienst. In 2012 ontvingen 172 huurders (2011: 186) via  
de corporatie gemiddeld 3 153,00 huurtoeslag per maand  
(2011: 3 158,00). 

Prestatieveld:
Het bij voorrang huisvesten 
van de primaire doelgroep

Algemene uitgangspunten
De corporatie streeft ernaar woningen te bouwen en beschikbaar te 
hebben en te houden voor mensen die minder draagkrachtig zijn. Om 
de primaire doelgroep blijvend te kunnen huisvesten is het streven de 
jaarlijkse huurverhoging – binnen de wettelijke gestelde grenzen en 
de financiële kaders – zo laag mogelijk te houden.

Ongeveer 25 procent van de totale woningvoorraad in Wassenaar 
bestaat uit sociale woningbouw. Landelijk ligt dit percentage op 
ongeveer 40 procent. De corporatie heeft geen plannen om woningen 
te verkopen. Zij wil haar marktaandeel van 11 procent van het 
totale aantal woningen in Wassenaar beschikbaar houden voor de 
doelgroepen van beleid. Voor het geval dit beleid in de toekomst 
wijzigt, zijn voor de eventuele verkoop van woningen wel reeds 
criteria geformuleerd. 
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Regionale prestatieafspraken
Het Stadsgewest Haaglanden heeft met de Vereniging Sociale 
Verhuurders Haaglanden de Regionale Prestatieafspraken 2010 t/m 
2014 vastgesteld.

De regionale prestatieafspraken gaan onder andere over het aantal 
nieuwbouwwoningen dat we willen bouwen en garanties voor de 
huisvesting van bepaalde groepen woningzoekenden. Hierbij wordt 
een onderscheid gemaakt tussen woningzoekenden met een laag 
inkomen en die met een middeninkomen. Een huishouden wordt 
tot de middeninkomens gerekend als het uit meer dan één persoon 
bestaat en het gezamenlijk inkomen tussen de 34.085 en 44.800 
euro ligt. In de regionale prestatieafspraken zijn de gevolgen van de 
Europaregeling nog niet verwerkt – zie de paragraaf Toewijzingen in 
2012 hieronder.

Prestatieafspraken  
met de gemeente 
De corporatie is op 29 juni 2011 de Prestatieafspraken 2011 t/m 2015 
overeengekomen met de gemeente Wassenaar en de Wassenaarse 
Bouwstichting. Er is voor gekozen om samen te werken in een 
partnerschap. Op deze manier kunnen we de inwoners van Wassenaar 
– en in het bijzonder zij die behoren tot de sociale doelgroep van 
de woningcorporaties – op de beste manier van dienst zijn. Er 
wordt samengewerkt aan verschillende thema’s, zoals bijvoorbeeld 
de Nieuwbouwopgave, Wonen, zorg en welzijn en Wijkaanpak, 
leefbaarheid, veiligheid en sociale ondersteuning. 

Toewijzingsbeleid
Vanaf 1 januari 2012 worden de voor verhuur vrijkomende woningen 
alleen nog maar aangeboden via internet. Belangstellenden 
kunnen gebruikmaken van de website www.woonnet-
haaglanden.nl. De regels voor de toewijzing van een woning zijn 
gebaseerd op het Besluit beheer sociale-huursector (BBSH), de 
Huisvestingsverordening regio Haaglanden en de Tijdelijke regeling 
diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen 
volkshuisvesting. 

Huisvestingsverordening
De voor Wassenaar geldende huisvestingsverordening wordt 
vastgesteld door het Stadsgewest Haaglanden. De huidige 
verordening is op 1 juli 2012 in werking getreden. De verordening 
beoogt een zo eerlijk mogelijk woningverdeelsysteem. Hierbij wordt 
rekening gehouden met diverse oude en nieuwe regelingen voor 
het verlenen van voorrang aan huurders. Huurders kunnen om 
verschillende redenen een voorrangsverklaring krijgen. Dat kan zijn 
op medische of sociale gronden. Of omdat ze gedwongen moeten 
verhuizen uit een door de gemeente tot actiegebied aangewezen 
herstructureringsgebied.

Bijzondere groepen
De gemeente Wassenaar is verantwoordelijk voor de huisvesting 
van asielzoekers met een verblijfsstatus. Hiervoor wordt een aantal 
woningen onttrokken aan het reguliere aanbod van de corporaties in 
de gemeente. 

Huisvestingsvergunningen
Sinds mei 2003 verleent WBV St. Willibrordus zelf in opdracht van de 
gemeente Wassenaar de noodzakelijke huisvestingsvergunningen.
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Toewijzingen in 2012
In 2012 zijn 63 woningen beschikbaar gekomen voor de verhuur. 
Hiervan zijn 57 woningen aangeboden op de website woonnet-
haaglanden.nl. Van de zes woningen die niet via de site zijn 
verhuurd, is er één aangeboden aan de gemeente Wassenaar, 
die met behulp van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers 
(COA) de woningbemiddeling verzorgt voor asielzoekers met een 
verblijfsstatus. De overige vijf woningen zijn direct aangeboden 
aan huurders van het complex Pieter Maritzstraat e.o. met een 
voorrangsregeling. Van de nieuwe huurders hebben er 35 een beroep 
gedaan op huurtoeslag voor zover bekend bij de corporatie.

In 2012 is 84 procent van de vrijgekomen woningen (53 woningen) 
verhuurd aan doorstromers en 16 procent (10 woningen) aan starters, 
inclusief de asielzoeker met een verblijfsstatus. Het aantal nieuwe 
huurders uit Wassenaar is ten opzichte van 2011 sterk gestegen. 
Van de starters kwam 78 procent (2011: 44%) uit Wassenaar en van 
de doorstromers 83 procent (2011: 46%). In totaal werden er van de 
63 woningen 51 aan Wassenaarders verhuurd, tien aan bewoners 
van andere plaatsen in de regio Haaglanden en twee aan nieuwe 
huurders uit respectievelijk Zuidwolde en Velp.

In 2012 zijn twaalf vrijgekomen woningen toegewezen aan 
huishoudens met een jaarinkomen boven de Europanorm. Dat is 19 
procent. Hiermee voldoet de corporatie niet aan de Europaregeling, 
die vereist dat ten minste 90 procent van de vrijkomende 
woningvoorraad wordt toegewezen aan huishoudens met een 
inkomen lager dan 34.085 euro. De oorzaak is de herhuisvesting van 
de bewoners van het complex Pieter Maritzstraat e.o. Hierbij zijn de 
regels van de Huisvestingsverordening regio Haaglanden toegepast.

Eén woning is toegewezen aan een huishouden met een 
zorgindicatie. 

Leeftijd Inkomen
Aantal  
toewijzingen

Een-
gezinswoningen

< 65 jaar ≤ 22.025,– 13

< 65 jaar > 22.025,– 3

< 65 jaar > 34.085,– 1

≥ 65 jaar ≤ 20.675,– 4

≥ 65 jaar > 20.675,– -

Tweepersoonshuis-
houdens

< 65 jaar ≤ 29.900,– 8

< 65 jaar > 29.900,–

< 65 jaar > 34.085,– 7

≥ 65 jaar ≤ 28.225,– 5

≥ 65 jaar > 28.225,– -

> 65 jaar > 34.085,– 1

< 65 jaar ≤ 29.900,– 13

Drie- en meerper-
soonshuishoudens

< 65 jaar > 29.900,– 2

< 65 jaar > 34.085,– 4

≥ 65 jaar ≤ 28.225,– 1

≥ 65 jaar < 28.225,– -
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Prestatieveld:
Het betrekken van huurders 
en belanghebbenden bij 
beleid en beheer

Raad van commissarissen
Statutair is vastgelegd dat huurders of een vertegenwoordiging van 
de huurders het recht hebben twee personen voor te dragen voor de 
raad van commissarissen. Deze voordracht is bindend. De heren  
Van der Kooij en Kortekaas hebben zitting in de raad op voordracht 
van de huurderbelangenvereniging Rozenstein. Hiermee is 
gewaarborgd dat huurders invloed kunnen uitoefenen op het beleid.

Klachtenadviescommissie
Een sociale verhuurder als St. Willibrordus is verplicht om een 
Klachtenadviescommissie te hebben. Huurders, organisaties 
van huurders en woningzoekenden kunnen bij zo’n commissie 
klachten indienen over zaken waar zij belang bij hebben. Die 
van St. Willibrordus functioneert vanaf 16 november 1992. De 
commissie bestaat uit vertegenwoordigers van de huurders, de 
werkorganisatie en het bestuur van de corporatie. In 2012 heeft de 
klachtenadviescommissie geen klachten ontvangen. 

Vertrokken huurders
Van de 63 huurders die in 2012 een woning hebben verlaten, is in 
twee gevallen het huurcontract door de corporatie beëindigd wegens 
betalingsachterstanden, overlast of woonfraude.

Vijf huurders hebben een andere woning in Wassenaar gehuurd. 
Acht huurders hebben een woning in Wassenaar gekocht en zeven 
huurders hebben een onderkomen gekregen in een verzorgingshuis 
of aanleunwoning in Wassenaar. Zeventien huurders zijn overleden. 
21 huishoudens zijn uit de gemeente verhuisd: zeven binnen de 
regio Haaglanden, negen naar een plaats elders in Nederland en vijf 
naar het buitenland. Drie huurders zijn vertrokken met onbekende 
bestemming.

Niemand heeft gebruik gemaakt van de spijtoptantenregeling. 
Hier kunnen huurders gebruik van maken die vanwege een 
herstructureringsplan moesten verhuizen en buiten de gemeente zijn 
terechtgekomen. Zij maken nog aanspraak op hun oude rechten als 
zij spijt hebben van deze verhuizing en erg graag terug willen naar de 
gemeente waar zij vandaan komen.
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De werkwijze van de Klachtenadviescommissie is vastgelegd in een 
reglement. De directeur-bestuurder heeft op advies van de commissie 
het reglement van de Klachtenadviescommissie geactualiseerd. Na 
overleg met de Huurderbelangenvereniging Rozenstein is het nieuwe 
reglement op 22 mei 2012 vastgesteld. Het kan worden gedownload 
op de site van St. Willibrordus.

Huurdersoverleg
Tijdens de twee reguliere bijeenkomsten met de 
Huurderbelangenvereniging Rozenstein zijn in 2012 de jaarlijkse 
huurverhoging, de onderhoudsbegroting, de sloop en de nieuwbouw 
van het complex Pieter Maritzstraat e.o. en diverse andere 
huurdersaangelegenheden aan de orde gekomen. Daarnaast heeft 
een extra formele bijeenkomst plaatsgevonden in verband met de 
eventuele invoering van de inkomensafhankelijke huurverhoging. 

Werkgroep  
Van Duivenvoordelaan
De huurders van het complex Van Duivenvoordelaan hebben een 
bewonerscommissie. Deze Werkgroep Van Duivenvoordelaan heeft 
in 2012 tweemaal overleg gevoerd met de afdeling Wonen van de 
corporatie over technische aspecten en het wonen en de leefbaarheid 
in het complex. 

Strategische koers
Het managementteam is gestart met herijking van de strategische 
koers van Woningbouwvereniging St. Willibrordus voor de 
komende jaren. Als start van dit traject is een eerste oriënterende 
ronde gemaakt langs de belanghebbenden van de corporatie – 
belanghouders zoals dat in onze branche genoemd wordt. Het 
doel van de oriëntatie was het krijgen van inzicht in de wensen en 
behoeften van de verschillende belanghouders.

Kwaliteit van de dienstverlening
Om de kwaliteit van de dienstverlening te onderzoeken heeft de 
organisatie in oktober een Klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. 
Hiervoor is gebruik gemaakt van een schriftelijke enquête die aan alle 
huurders is verzonden. In totaal heeft 43 procent van de huurders de 
enquête ingevuld.

De resultaten van het onderzoek zijn zeer positief. De rapportcijfers 
die de bewoners gemiddeld aan de organisatie van St. Willibrordus 
hebben gegeven, zijn:

 ■ voor de dienstverlening: een 8,2
 ■ voor de afhandeling van reparatieverzoeken: een 8,2
 ■ voor de communicatie: een 8,0
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Prestatieveld:
Leefbaarheid

Woonomgeving
De corporatie levert een bijdrage aan de leefbaarheid en veiligheid 
van de woonomgeving van onze complexen. Zo zorgen wij in 
samenspraak met de gemeente Wassenaar voor de aanleg en het 
onderhoud van openbare verlichting op de achterpaden. De kosten 
voor het onderhoud en het stroomverbruik zijn voor rekening van de 
corporatie.

St. Willibrordus draagt bovendien vaak financieel bij aan 
bewonersinitiatieven voor de verbetering van hun woonomgeving. 
Ook helpen wij bemiddelen als bewoners op enigerlei wijze last 
ondervinden van hun buren.

Participatiebeleid
Woningbouwvereniging St. Willibrordus stelt de mens centraal. Dit 
betekent dat wij aan willen sluiten op de wensen en de behoeften 
van onze bewoners. Wij luisteren naar onze bewoners en leveren 
waar mogelijk maatwerk. In 2012 is deze werkwijze vastgelegd in 
een voor onze organisatie passend Participatiebeleid. Wij zien dit 
als een professionaliseringsslag in de participatie met de bewoners, 
individueel en als groep. Uiteraard is dit beleid voordat het werd 
vastgesteld afgestemd met de Huurderbelangenvereniging 
Rozenstein.



35

Woningtechnische verbeteringen
Bij iedere woningmutatie wordt beoordeeld of de woning nog 
aansluit op de huidige wensen van de toekomstige huurders. Daar 
waar nodig worden verbeteringen doorgevoerd waardoor de woning 
weer voldoet aan de actuele maatstaven. 

Het vervangen van een geiser door een elektrische boiler 
of een cv-ketel en een geiser door een HR-combiketels met 
warmwatervoorziening verbetert het binnenmilieu van een woning. 
Het is beter voor de vochthuishouding en voor de veiligheid. Bij een 
boiler of een gesloten combiketel komen er geen verbrandingsgassen 
meer vrij in de woning. In het complex Van Duivenvoordelaan zijn 
nog relatief veel geisers in gebruik. Bij iedere woningmutatie wordt 
een boiler aansluiting geïnstalleerd, zodat er geen geiser meer nodig 
is. 

Woonfraude
Woonfraude is in strijd met de wet, de huurovereenkomst en de 
sociale doelstellingen die we als corporatie nastreven. Onrechtmatige 
doorverhuur, illegaal gebruik van woningen en overbewoning kunnen 
bovendien negatief uitwerken op de kwaliteit van de leefomgeving 
van de andere huurders. De corporatie hecht veel waarde aan een 
juiste en passende bewoning van haar woningbezit. We zijn dan ook 
actief in het signaleren van woonfraude. Het valt echter niet altijd 
mee om goed tegen woonfraude op te treden. De bewijsvoering en 
juridische maatregelen nemen veel tijd in beslag en/of kosten veel 
geld. Dit laat onverlet dat ook in 2012 maatregelen zijn genomen om 
woonfraude te beperken.

Samenwerkingsovereenkomst 
hennepkwekerijen regio 
Haaglanden
Binnen de regio Haaglanden worden hennepkwekerijen in sociale 
huurwoningen gevonden. Dit is strafbaar en levert vaak ook overlast 
en gevaarlijke situaties op. Om dit probleem effectief aan te pakken 
is samenwerking nodig. In de regio Haaglanden heeft de politie het 
initiatief genomen om een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan 
met alle gemeentes en corporaties.

St. Willibrordus ondersteunt het doel van de samenwerking en neemt 
deel aan de samenwerking. Praktisch betekent dit dat we preventieve 
en repressieve maatregelen onderling afstemmen en waar nodig 
gezamenlijk in actie komen. De gezamenlijke aanpak draagt bij aan 
de verbetering van de leefbaarheid in wijken en vermindering van 
gevoelens van onveiligheid.

Schilderwerk
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Prestatieveld:
Wonen en zorg

Woonvoorziening Haven
De corporatie is eigenaar van de woonvoorziening Haven met 
achttien appartementen, een kantoor en een steunpunt. De 
woonvoorziening wordt verhuurd aan de zorgorganisatie Middin –  
de nieuwe naam van Steinmetz | de Compaan. 
De bewoners van de woonvoorziening hebben een verstandelijke 
beperking en zijn tussen de 28 en 73 jaar oud. Zij hebben ieder 
een eigen appartement. Er is echter ook een gemeenschappelijke 
ontmoetingsruimte waar ze koffie kunnen drinken, televisie kunnen 
kijken en een, door de medewerkers en bewoners gezamenlijk 
gekookte, maaltijd kunnen nuttigen.
Overdag gaan de bewoners meestal naar hun werk of dagbesteding. 
Indien nodig kunnen ouders en de directie van de woonvoorziening 
gebruik maken van de vergaderruimten van de corporatie.

Zorgvoorzieningen
De corporatie heeft regelmatig overleg met diverse zorgaanbieders 
in de gemeente Wassenaar. Bij deze contacten wordt gekeken hoe wij 
elkaar kunnen helpen om de zorg – in de breedste zin van het woord – 
in Wassenaar te verbeteren. 

Ondersteuning  
maatschappelijke voorzieningen
St. Willibrordus wil ook bijdragen aan de leefbaarheid in Wassenaar in 
het algemeen. Daarom geeft de corporatie financiële ondersteuning 
aan een aantal maatschappelijke instellingen. Voorbeelden zijn de 
Stichting De bij-Bus voor ouderenvervoer en de bibliotheek.
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Eigen vermogen
In onderstaande grafiek is het verloop van het eigen vermogen van 
de corporatie weergegeven over de periode 2008-2012.

Prestatieveld:
Het waarborgen van  
de financiële continuïteit

Een woningcorporatie is een maatschappelijke organisatie. Onze 
hoofdtaak is het op een maatschappelijk verantwoorde manier 
realiseren van onze doelen op het gebied van de sociale huisvesting. 
Die taak kan echter alleen goed vervuld worden als ook de financiële 
continuïteit wordt gewaarborgd. Zowel op de korte als op de lange 
termijn. De corporatie streeft naar een financieel onafhankelijke 
positie, waarbij ook eventuele tegenvallers in de kosten of 
opbrengsten van bijvoorbeeld overheidsmaatregelen, de rente, de 
huur of onderhoud met eigen middelen kunnen worden opgevangen.

Een belangrijk beleidsinstrument om de financiële continuïteit te 
bewaken is de meerjarenprognose. Deze prognose maakt deel 
uit van de begroting voor het nieuwe jaar. In het verslagjaar is de 
Meerjarenprognose 2014-2017 opgesteld.

Onderstaand wordt het financiële beleid van de corporatie in 2012 
aan de hand van kerncijfers toegelicht. Hierbij wordt tevens de 
verwachte ontwikkeling in de periode 2013-2017 geschetst.

Jaarresultaat
In 2012 is een positief jaarresultaat behaald van 3 903.779.  
Dit resultaat is toegevoegd aan het eigen vermogen.

  Verenigingsreserve
  Bestemd vermogen
  Vrij besteedbaar vermogen
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Solvabiliteit
De solvabiliteit van de vereniging is een verhoudingscijfer dat wordt 
verkregen door het eigen vermogen te delen door het balanstotaal, 
vermenigvuldigd met honderd procent. De uitkomst zegt iets over 
het vermogen van de corporatie om op lange termijn aan haar 
verplichtingen te voldoen. De solvabiliteit bedroeg ultimo 2012 22,5 
procent (in 2011 was dit 21,6).

De komende jaren moet rekening worden gehouden met 
voorgenomen investeringen, onder andere in de nieuwbouw op de 
locatie van de Bellesteijnschool, in een mogelijke verbouwing van 
het O&O-gebouw aan de Zonneveldweg en in voorzieningen voor 
de Stichting Kinderdagverblijven Wassenaar. De meerjarenprognose 
laat derhalve een geleidelijke afname van de solvabiliteit zien tot 11,8 
procent in 2017. 

In de sector wordt ervan uitgegaan dat de solvabiliteit minimaal 8 
procent moet zijn. De solvabiliteit van de corporatie is dus ook de 
komende jaren nog steeds goed te noemen. 

Liquiditeit
De liquiditeit is een verhoudingscijfer dat wordt verkregen door 
de vlottende activa van een organisatie te delen door de vlottende 
passiva. Vlottende activa zijn middelen die op korte termijn te gelde 
kunnen worden gemaakt. Vlottende passiva zijn de kortlopende 
verplichtingen van een organisatie. De liquiditeit zegt daarmee iets 
over het vermogen van de corporatie om op korte termijn aan haar 
verplichtingen te voldoen.

De liquiditeit van de corporatie bedroeg aan het eind van het 
verslagjaar 1,20 (2011: 1,92). Het netto werkkapitaal – het verschil 
tussen vlottende activa en passiva – bedroeg ultimo 2012 3 798.568 
(2011: 3 1.410.020).

De meerjarenprognose laat ook in de toekomst een positief netto 
werkkapitaal zien. De liquiditeit schommelt van 1,20 in 2012 tot 0,58 
in 2017. Dit betekent dat de corporatie in deze periode aan haar 
verplichtingen kan blijven voldoen. 

Werkkapitaal over de periode 2008-2012

Risicomanagement
Planning en controle is een belangrijk aspect van de risicobeheersing 
van een organisatie. In 2012 heeft het managementteam weer 
een professionaliseringsslag gemaakt. Dit keer zijn de interne en 
externe risico’s geïnventariseerd, vastgelegd en in de planning- 
en -controlcyclus opgenomen. Daarnaast kon ook weer gebruik 
worden gemaakt van het eigen financiële verslagleggingsproces 
van de corporatie, dat wordt gevormd door de begroting, de 
meerjarenbegroting, kwartaalrapportages en de jaarrekening.
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Het toezichtkader van de organisatie steunt verder onder andere op: 
 ■ het Beleidsplan 2009-2014;
 ■ de administratieve organisatie;
 ■ de beschreven werkprocessen;
 ■ investeringsbegrotingen;
 ■ het Treasury-statuut;
 ■ het overleg met de externe accountant;
 ■ de beoordeling van de externe toezichthouders.

Weerstandsvermogen en kredietwaardigheid
Over het verslagjaar 2011 heeft het Centraal Fonds 
Volkshuisvesting geconstateerd dat het zogenoemde gecorrigeerde 
weerstandsvermogen hoger is dan minimaal noodzakelijk. 

Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw heeft de corporatie als 
kredietwaardig beoordeeld.

Huurverhoging
Voor 2012 heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties bepaald dat zowel het individuele als het 
gemiddelde huurverhogingspercentage niet meer mocht bedragen 
dan 2,3 procent. 

Bezwaren tegen huurverhoging
In het verslagjaar is één bezwaarschrift tegen de voorgestelde 
huurverhoging ontvangen. Nadat aanvullende informatie over de 
jaarlijkse huurverhoging was gegeven, is het bezwaarschrift door de 
huurder ingetrokken.

Bedrijfswaardering
Onroerende zaken dienen te worden gewaardeerd tegen de 
historische kostprijs onder aftrek van afschrijvingen (de boekwaarde), 
dan wel tegen de bedrijfswaarde als die lager is dan de boekwaarde.

De bedrijfswaardeberekening voor de meerjarenprognose vindt 
plaats op basis van de volgende uitgangspunten: 

 ■ voor 2013 is rekening gehouden met een huurverhoging van 2,9%;
 ■  voor de daaropvolgende jaren is die ingeschat op 3,5%; 
 ■ de disconteringsvoet bedraagt 5,25%; 
 ■  voor de onderhoudskosten wordt ervan uitgegaan dat deze met 

gemiddeld 3% zullen stijgen;
 ■  voor de overige variabele lasten wordt ook een kostenstijging 

van 3% verwacht.

Wanneer de bedrijfswaarde lager is dan de boekwaarde, geeft de 
bedrijfswaardeberekening tevens dat deel van de investering weer 
dat niet door middel van baten gedekt wordt tijdens de resterende 
levensduur. Om de financieringsruimte te bepalen wordt de 
boekwaarde afgezet tegen de bedrijfswaarde. Daarnaast wordt de 
boekwaarde óf de lagere bedrijfswaarde ook afgezet tegen de per 
31 december 2012 uitstaande leningen. Dit gebeurt op basis van het 
door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) gehanteerde 
herfinancieringsrendement van 5,25 procent.

Beleggingsactiviteiten
In het boekjaar hebben geen beleggingsactiviteiten plaatsgevonden. 
Indien op enige wijze belegd gaat worden, zal dit moeten 
plaatsvinden conform het in 2004 van kracht geworden Treasury-
statuut.

Het in 2012 ontstane liquiditeitsoverschot is tijdelijk ondergebracht in 
een direct opvraagbare spaarrekening bij de ING.



40

De organisatie  
van St. Willibrordus

Toelating en inschrijving
Woningbouwvereniging St. Willibrordus is opgericht op 6 mei 1919 
door het R.K. Werkliedenverbond. De datum van toelating in de zin 
van de Woningwet is 19 mei 1919, bij Koninklijk Besluit nr. 6 bekend 
onder nummer L1164.

De corporatie heeft een toelating in Wassenaar, Den Haag, 
Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Zoetermeer, Delft, Pijnacker-
Nootdorp, Westland en Nieuw-Delfland. 

De corporatie staat ingeschreven in het Register Volkshuisvesting 
onder nummer NVR 2315 en onder hetzelfde nummer in het register 
van de Bedrijfstakcode voor Woningcorporaties. De corporatie 
is gevestigd aan de Hofcampweg 87, 2241 KE te Wassenaar en is 
ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te 
’s-Gravenhage, onder nummer 27070397. De laatste statutenwijziging 
heeft plaatsgevonden op 27 maart 2003.

Organisatieonderdelen
Woningbouwvereniging St. Willibrordus heeft een algemene 
ledenvergadering, een raad van commissarissen, een bestuur, een 
klachtenadviescommissie en een werkorganisatie. Het bestuur 
wordt gevormd door de directeur-bestuurder. Hieronder kijken we in 
vogelvlucht naar de activiteiten van deze organisatieonderdelen in 
2012.

De algemene ledenvergadering
Elke nieuwe huurder wordt uitgenodigd lid te worden van de 
woningbouwvereniging St. Willibrordus. Eind 2012 had de vereniging 
158 leden, waarvan 141 huurders en 17 niet-huurders. 

Op 11 juni 2012 heeft er een algemene ledenvergadering 
plaatsgevonden. In deze vergadering zijn de volgende besluiten 
genomen: 

 ■  goedkeuring van de notulen van de algemene ledenvergadering 
van 6 juni 2011; 

 ■ goedkeuring van de jaarstukken 2011.

Algemene ledenvergadering
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De raad van commissarissen
De raad van commissarissen oefent intern toezicht uit op het beleid 
en de hieruit voortvloeiende werkzaamheden van het bestuur en de 
werkorganisatie. De raad staat de directeur-bestuurder gevraagd en 
ongevraagd terzijde met advies en heeft daartoe toegang tot alle 
informatie die zij daarvoor nodig of gewenst acht.

De statuten van de vereniging verwijzen naar een aantal besluiten 
van de directeur-bestuurder die vooraf of achteraf moeten worden 
onderworpen aan de goedkeuring van de raad van commissarissen. 
De raad kwam in de verslagperiode viermaal met de directeur bijeen.

Het bestuur
Het bestuur van de woningbouwvereniging heeft in 2012 de 
navolgende belangrijke besluiten genomen:

 ■ de vaststelling van de jaarstukken 2011;
 ■  de vaststelling van de begroting 2013, het jaarplan 2013 en de 

meerjarenbegroting 2014-2017;
 ■  de verstrekking van huisvestingsvergunningen;
 ■  de aankoop van de grond aan de Dr. Mansveldkade 7 (de 

kantine van Blauw-Zwart);
 ■  het besluit tot vaststelling van de algemene huurverhoging van 

2,3 procent per 1 juli 2012;
 ■  het accorderen van het tijdelijk beheerplan vernieuwing Pieter 

Maritzstraat e.o.;
 ■  het accorderen van de prijs voor de nieuwbouw van 53 

woningen door Dura Vermeer voor de vernieuwing van het 
complex Pieter Maritzstraat e.o.;

 ■ het besluit om ING als huisbankier te kiezen.

Klachtenadviescommissie
In 2011 is de heer C.A.J.P. Slats gekozen tot lid van de 
Klachtencommissie. Op 31 december 2012 bestond de commissie 
derhalve uit de volgende leden:

Naam Functie Aftredend in

Mevr. E. v.d. Berg Voorzitter 2013

Mevr. G. v.d. Heijden Secretaris 2013

Dhr. C.A.J.P. Slats Lid 2017
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Werkorganisatie 
Voor de arbeidsvoorwaarden van het personeel van de 
corporatie is de CAO Woondiensten van toepassing, inclusief een 
functieclassificatiesysteem conform het Handboek functie-indeling 
woondiensten. 

Het ziekteverzuim binnen de corporatie bedroeg het afgelopen 
jaar ongeveer 2,8 procent (2011: 2,5 ). Het is dus iets opgelopen. 
In dit percentage is het wettelijk verplichte zwangerschapsverlof 
niet meegenomen. De begeleiding van zieke werknemers wordt 
in opdracht van de corporatie verzorgd door de Arbo Unie West 
Nederland.

Personeelsbezetting per 31 december 2012

Administratie en 
jaarverslaggeving
De administratie en samenstelling van de jaarstukken worden geheel 
in eigen beheer verzorgd. De controle op de jaarstukken wordt 
uitgevoerd door het accountantskantoor Ernst & Young uit Den Haag.

Externe betrekkingen
Voor het goed functioneren van de corporatie in haar 
maatschappelijke context is het van belang dat de corporatie 
aangesloten is bij diverse organisaties en contacten onderhoudt met 
verschillende andere externe partijen.

Branchevereniging Aedes
De corporatie is onder nummer 100466 als lid geregistreerd van 
Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties. Deze landelijke 
koepel verstrekt advies over tal van aspecten van de sociale 
woningbouw. Daarnaast vertegenwoordigt de branchevereniging de 
aangesloten leden bij de rijksoverheid.

Technische zaken

M.C. Fischer hoofd bedrijfsbureau

B.J. Remmerswaal medewerker bedrijfsbureau

C.H. Tamerus allround vakman

R.A.M. van Leeuwen allround vakman

Wonen

B.W.B. Elshof hoofd wonen

P. Lepelaar medewerker huuradministratie

S. Tamerus woonconsulent

W. van der Toorn woonconsulent

Directie

W.G.G. van Dam directeur-bestuurder

Financiële administratie

M. Verboon medewerker financiële administratie
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Alle in de regio actieve corporaties zijn aangesloten bij de afdeling 
Aedes Haaglanden. Aedes Haaglanden wordt door enkele leden 
vertegenwoordigd in de Ledenraad van Aedes landelijk. Alle leden 
van Aedes zijn gebonden aan de AedesCode. In deze bedrijfstakcode 
is de maatschappelijke functie van de leden op het terrein van wonen 
vastgelegd en uitgewerkt. 
Door zich te binden aan de AedesCode laten corporaties zien 
waarvoor zij staan, waarop zij aanspreekbaar zijn, dat zij kwaliteit 
bieden en dat zij zich willen verantwoorden jegens de omgeving 
waarin zij opereren.

Vereniging Sociale Verhuurders Haaglanden
De Vereniging Sociale Verhuurders Haaglanden (SVH) heeft twee 
kerntaken:

 ■  het ontwikkelen, opstellen en bewaken van de 
prestatieafspraken met het Stadsgewest Haaglanden;

 ■  het doorontwikkelen en verzorgen van de regionale 
woonruimteverdeling voor de corporaties in de regio, 
waaronder het beheren van de regionale website woonnet-
haaglanden.nl waarop het gezamenlijke aanbod van sociale 
huurwoningen wordt gepubliceerd.

Gemeente Wassenaar
In de prestatieafspraken met de gemeente Wassenaar is geregeld 
dat de vakwethouder en de bestuurders van beide in Wassenaar 
werkzame corporaties bestuurlijk overleg hebben. In dit overleg 
komen onderwerpen aan de orde als de voortgang van de gemaakte 
afspraken, de woonruimteverdeling, de nieuwbouw, de leefbaarheid 
in de gemeente en het Stadsgewest Haaglanden.

Daarnaast hebben medewerkers van de corporatie zitting in de 
Toetsingscommissie. Deze commissie adviseert het college van 
burgemeester en wethouders over het al dan niet verstrekken van 
voorrangsverklaringen. 

Overige contacten
Er vindt informeel overleg plaats tussen de directies van meerdere 
corporaties in de regio over nieuwbouwplannen en standpunten 
van de Vereniging Sociale Verhuurders Haaglanden. Daarnaast 
wordt onderling samengewerkt in projecten en op het gebied van 
de woonruimteverdeling. St. Willibrordus overlegt regelmatig met 
diverse buurtorganisaties en ouderenbonden, de fracties van de 
lokale politieke partijen en collega-corporaties elders. Ten slotte 
worden goede contacten onderhouden met de politie Haaglanden, 
met name met de wijkagenten. Hierbij gaat het vooral om de 
leefbaarheid van de woonomgeving.

Verklaring van het bestuur
Het voorwoord, het volkshuisvestingsverslag en de jaarrekening 
2012 zijn, na kennisneming van de controleverklaring van 
de registeraccountant, vastgesteld door het bestuur van 
Woningbouwvereniging St. Willibrordus. Het bestuur verklaart hierbij 
dat het de beschikbare middelen uitsluitend heeft besteed op het 
gebied en in het belang van de volkshuisvesting. 

Wassenaar, 6 mei 2013 
Was getekend,

W.G.G. van Dam, 
directeur-bestuurder
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Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 na resultaatbestemming

Activa
31 december 

2012
31 december 

2011

Vaste Activa

Materiële vaste activa
Sociaal vastgoed in exploitatie 31.104.609 30.778.801
Sociaal vastgoed in ontwikkeling bestemd voor 
eigen exploitatie
Onroerende en roerende zaken ten dienste 382.487 405.155
van de exploitatie

31.487.097 31.183.956

Vastgoedbeleggingen
Commercieel vastgoed in exploitatie 323.311 330.886
Commercieel vastgoed in ontwikkeling  
bestemd voor eigen exploitatie

1.211.595 5.140

1.534.906 336.026

Financiële vaste activa
Latente belastingvorderingen 84.766 94.709

Vlottende activa

Voorraden
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop 112.047 23.130
Voorraad materialen 104.033 111.514

216.081 134.644

Vorderingen
Huurdebiteuren 41.260 59.857
Gemeenten 3.314 5.979
Belastingen en premies sociale verzekeringen 25.000 267.246
Overige vorderingen 49.325 14.502
Overlopende activa 53.949 72.784

172.848 420.370

Liquide middelen 3.802.890 2.361.464
4.191.818 2.916.478

37.298.587 34.531.169

Passiva
31 december 

2012
31 december 

2011

Vermogen

Eigen vermogen 8.375.116 7.471.337

Voorzieningen
Onrendabele investeringen 441.182 1.422.188
Overig 11.012 10.865

452.194 1.433.053

Langlopende schulden
Leningen kredietinstellingen 25.078.027 24.120.321

Vlottende passiva

Vorderingen
Schulden aan kredietinstellingen 2.242.294 681.692
Schulden aan leveranciers 240.055 118.056
Belastingen en premies sociale verzekeringen 274.060 48.091
Overige schulden 91.327 79.319
Overlopende passiva 545.515 579.299

3.393.250 1.506.458

37.298.587 34.531.169
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Winst- en verliesrekening over 2012

Begroting 
2012

Boekjaar 
2012

Boekjaar 
2011

Bedrijfsopbrengsten
Huren 6.733.707 6.628.863 6.637.551
Vergoedingen 507.132 479.710 453.953
Overheidsbijdrage 6.637
Resultaat op verkopen
Overige bedrijfsopbrengsten 17.344 13.973 26.208

Som der bedrijfsopbrengsten 7.258.183 7.122.546 7.124.349

Bedrijfslasten
Afschrijvingen op materiële 
vaste activa 906.562 863.121 916.383
Overige waardeveranderingen
vaste activa -1.031.173 1.294.224
Lonen en salarissen 540.224 557.113 486.117
Sociale lasten 89.023 70.372 76.127
Pensioenlasten 137.914 124.852 91.165
Lasten onderhoud 2.292.547 2.718.874 2.766.104
Leefbaarheid 58.424 52.406 11.822
Overige bedrijfslasten 1.474.582 1.534.830 1.441.936

Som der bedrijfslasten 5.499.276 4.890.395 7.083.878

Bedrijfsresultaat 1.758.907 2.232.151 40.471

Financiële baten en lasten
Rentebaten 63.125 54.293
Rentelasten -1.183.065 -1.169.118 -1.165.101

Resultaat uit gewone 
bedrijfsuitvoering voor
belastingen 575.842 1.126.157 -1.070.337
Vennootschapsbelasting -222.378 824.074

Resultaat na belastingen 575.842 903.779 -246.263

Kasstroomoverzicht
    Boekjaar 2012     Boekjaar 2011 

Saldo liquide middelen begin boekjaar 2.361.464 1.653.254

Kasstroom uit de operationele activiteiten
Saldo bedrijfsopbrengsten -/- bedrijfslasten 2.232.151 40.471
Aanpassen voor:
	 •	Afschrijvingen 917.202 969.759
	 •	Waardeveranderingen	materiële	en	 -50.180 3.504.305
    financiële vaste activa
	 •	Mutatie	voorzieningen -980.859 1.189.767
	 •	Veranderingen	werkkapitaal
  - Mutatie voorraad -81.436 -472
  - Mutatie vorderingen 247.522 -186.769
  - Mutatie kortlopende schulden 1.886.792 -190.149

2.052.878 -377.390

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 4.171.191 5.326.911
Ontvangen interest 63.125 54.293
Betaalde interest -1.169.118 -1.165.101
Vennootschapsbelasting -222.378 824.074

Kasstroom uit operationele activiteiten 2.842.819 5.040.177

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in immateriële vaste activa
Investeringen in materiële vaste activa -624.324 -305.149
Investeringen in vastgoedbeleggingen -1.772.601
Desinvesteringen van materiële activa 27.883 -3.356.211
Afname financiële vaste activa 9.943 11.085

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -2.359.099 -3.650.275

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Ontvangsten uit langlopende schulden 3.200.000
Aflossingen langlopende schulden -2.242.294 -681.693

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 957.706 -681.693

Mutatie geldmiddelen 1.441.426 708.210

Saldo liquide middelen einde boekjaar 3.802.890 2.361.464
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Grondslagen van waardering 
en resultaatbepaling

Algemeen

Jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de 
wettelijke bepaling van Titel 9 Boek 2 BW en de stellige  
uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, 
uitgegegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. 
Ook voldoet zij aan de eisen zoals deze zijn geformuleerd in 
het Besluit beheer sociale-huursector.

Voor verslagjaren vanaf 2005 is door de Raad voor de 
Jaarverslaggeving Richtlijn 645 Toegelaten Instellingen voor de 
Volkshuisvesting van toepassing verklaard. In deze richtlijn zijn 
specifieke modellen voor de balans en de winst- en verliesrekening 
opgenomen en zijn voor de sector specifieke presentatie-, 
waarderings- en verslaggevingsvoorschriften geformuleerd. Deze 
richtlijn is in 2011 herzien.

Stelselwijzigingen
De corporatie past vanaf verslagjaar 2012 de herziene Richtlijn voor 
de jaarverslaggeving, 645 Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting 
(2011) toe. In deze herziene Richtlijn is een aantal belangrijke 
wijzigingen opgenomen.

 ■  het vastgoed in exploitatie dient op objectniveau te worden 
onderverdeeld naar sociaal en commercieel vastgoed op basis 
van de criteria van de EC-beschikking d.d. 15 december 2009;

 ■  de corporatie heeft de beleidskeuze het sociaal vastgoed 
als geheel te kwalificeren hetzij als bedrijfsmiddel, hetzij als 
vastgoedbelegging;

 ■  deze keuze leidt bij waardering tegen actuele waarde tot 
toepassing van de bedrijfswaarde indien gekwalificeerd als 
bedrijfsmiddel en van de actuele waarde i.c. de marktwaarde 
indien gekwalificeerd als vastgoedbelegging;

 ■  voor het sociaal vastgoed heeft de corporatie de keuze om ook 
tegen historische kosten te waarderen;

 ■  de corporatie heeft verder de keuze het commercieel vastgoed 
te waarderen tegen historische kosten of tegen actuele waarde, 
in het laatste geval geldt de marktwaarde;

 ■  bij gecombineerde bouwprojecten is de saldering van het 
onrendabel sociale deel met de te verwachten winst op het 
commerciële deel vervallen;

 ■  wijzigingen in de modellen voor de balans en winst- en 
verliesrekening: in de balans zijn enkele posten toegevoegd, 
zoals vastgoedbeleggingen en in de winst-en verliesrekening  
de post leefbaarheid.
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Wijziging 
waarderingsgrondslagen
Op grond van de hiervoor genoemde RJ-wijzigingen en 
keuzemogelijkheden heeft de corporatie het bezit in exploitatie 
geherclassificeerd naar sociaal vastgoed en naar commercieel 
vastgoed, waarbij de tot en met 2011 gevolgde historische 
kostenwaardering vanaf 2012 wordt gecontinueerd voor deze beide 
typologieën. Binnen de grondslag van historische kostenwaardering 
zijn vanaf 2012 de volgende onderdelen gewijzigd, die gezien de 
impact hiervan op het vermogen en resultaat als een stelselwijziging 
worden aangemerkt:
a   De aanpassingen van de bedrijfswaarde-uitgangspunten wegens 

het vervallen van de rentabiliteitswaardecorrectie, het uitsluitend 
inrekenen van vastgoedgerelateerde kosten en het verlengen van 
de restant levensduur bij doorexploitatie van minimaal 10 jaar 
naar minimaal 15 jaar in het geval nog geen concrete sloop- of 
verkoopbesluiten zijn genomen. 

b   Als gevolg van de onder punt a genoemde wijzigingen van de 
bedrijfswaarde: 

 ■  is de afwaardering van sociale vastgoedontwikkelprojecten naar 
lagere bedrijfswaarde bij aanvang boekjaar en voorafgaand 
boekjaar (indien een jaar eerder reeds in ontwikkeling) 
herrekend;

 ■  zijn de bijzondere waardeverminderingen inzake het sociaal 
vastgoed in exploitatie over de afgelopen vijf jaar herrekend 
hetgeen heeft geleid tot een aanpassing van de boekwaarde of 
lagere bedrijfswaarde. 

c   De aanpassing van de bijzondere waardeverminderingen inzake het 
commercieel vastgoed op basis van de lagere marktwaarde indien 
van toepassing (voorheen op basis van de lagere bedrijfswaarde).

d   De saldering van het onrendabel sociale deel van gecombineerde 
bouwprojecten met de verwachte winst op het commerciële deel is 
met terugwerkende kracht gecorrigeerd

Aanpassing vergelijkende cijfers 
van vermogen en resultaat
De wijzigingen in de waarderingsgrondslagen zoals hiervoor 
genoemd zijn als stelselwijziging verwerkt in het vermogen en 
resultaat, waarbij de vergelijkende cijfers 2011 in de jaarrekening 
2012 zijn aangepast. De aanpassing van de vergelijkende cijfers 
houdt in dat deze zijn herrekend alsof de nieuwe waarderingsgrond-
slag reeds van toepassing was in voorgaande boekjaren. De invloed 
van de stelselwijziging (cumulatieve effect) is voor het deel dat 
betrekking heeft op de jaren tot en met 2010 verwerkt in het eigen 
vermogen per 1 januari 2011 (post overige reserves) en bedraagt  
3 529.037 negatief. Het deel dat betrekking heeft op 2011 bedraagt 
in totaal 3 72.579 negatief. Dit bedrag is ook op het eigen vermogen 
per 1 januari 2012 verwerkt in totaal 3 72.579

Schattingswijzigingen
In het kader van de herziene Richtlijn 645 “Toegelaten Instellingen 
Volkshuisvesting” is vanaf boekjaar 2012 de componentenbenade-
ring toegepast op het sociaal vastgoed als bedrijfsmiddel en het 
commercieel vastgoed. Voor het boekjaar 2012 zijn daardoor de 
afschrijvingslasten toegenomen met 3 26.741. Deze wijzigingen zijn 
naar hun aard schattingswijzigingen en zijn niet meegenomen in de 
hiervoor genoemde stelselwijziging.
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Oordelen en schattingen
Bij de toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen 
van de jaarrekening vormt het bestuur van de corporatie zich 
diverse oordelen en schattingen. De belangrijkste oordelen en 
schattingen hebben betrekking op de activa in exploitatie (zowel 
het sociaal als het commercieel vastgoed), de voorzieningen, de 
waardeverminderingen en de acute en latente belastingen. De hierbij 
behorende veronderstellingen zijn vermeld in de toelichting bij de 
hiervoor genoemde jaarrekeningposten.

Verwerking integrale belasting-
plicht vanaf 1 januari 2008
De corporatie heeft bij aanvang van deze belastingplicht een 
fiscale openingsbalans opgemaakt waarvoor specifieke fiscale 
waarderingsregels golden. Voor de verschillen tussen de 
waardering op de fiscale en de commerciële balans (boekwaarde) 
zijn belastinglatenties gevormd voor zover er sprake was van 
verrekenbare tijdelijke verschillen. Een actieve belastinglatentie moet 
worden gevormd in het geval dat de commerciële waardering (niveau 
kasstroomgenererende eenheid) lager is dan de fiscale waardering; 
een passieve latentie in het omgekeerde geval. De actieve latentie 
dient te worden gevormd tot het bedrag waarvan het waarschijnlijk is 
dat er fiscale winst beschikbaar zal zijn voor verrekening.

Gezien de lange periode waarin waarderingsverschillen tussen 
fiscale en commerciele boekwaarden van materiële vaste activa 
kunnen worden afgewikkeld, dient de actieve belastingvordering 
op netto-contante waarde te worden gewaardeerd. De uitkomst van 
deze rekenexcercitie zal naar nihil tenderen. Om deze reden heeft 
verantwoording van deze actieve latentie niet plaatsgevonden onder 

materiële vaste activa, maar onder financiële vaste activa, dit voor het 
verschil tussen de waardering op de fiscale en commerciële balans 
van langlopende leningen. De belastinglatentie is gewaardeerd op 
netto-contante waarde. Dit sluit aan bij het het standpunt van de RJ-
werkgroep* Woningcorporaties.

*  De RJ-werkgroep Woningcorporaties is een werkgroep  
van de Raad voor de Jaarverslaggeving.
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Bedrijfswaarden per 31 december 2012
De bedrijfswaarden zijn per 31 december 2012 opnieuw berekend tegen interne normen die gelden voor 2012 en enigszins aansluiten op de normen 
van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV). Deze normen zijn:

Huurverhoging 2013 2,90%

Huurverhoging 2014 3,50%

Huurverhoging 2015 3,50%

Huurverhoging 2016 3,50%

Huurverhoging 2017 3,50%

Huurverhoging vanaf 2018 volgens wsw-normen 2,00%

Kostenstijging variabel 3,00%, voor onderhoud 3,00% per jaar

Disconteringsvoet van 5,25 %

Onderhoudsuitgaven volgens de meerjarenbegroting

Rekening houdend met deze uitgangspunten bedraagt de bedrijfswaarde voor het totale sociale vastgoed per 31 december 2012 3 56.203.295 op basis 
van baten en lasten, exclusief grond- en rentabiliteitswaardecorrectie. De boekwaarde van het bezit tegen historische kostprijs dan wel duurzame 
lagere bedrijfswaarde inclusief grond bedraagt per 31 december 2012 3 31.452.071. Uit een vergelijking van boekwaarden met bedrijfswaarden blijkt 
dat er op complexniveau positieve verschillen aanwezig zijn.
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Balanswaardering

Materiële vaste activa

Sociaal vastgoed in exploitatie

Classificatie en kwalificatie
Het vastgoed in exploitatie is op objectniveau geclassificeerd naar 
sociaal en commercieel vastgoed, rekening houdend met de criteria 
van de Beschikking van de Europese Commissie d.d. 15 december 
2009 aangaande de staatssteun voor toegelaten instellingen. Op 
grond van deze criteria omvat het sociale vastgoed de woningen 
met een huurprijs tot aan de huurliberalisatiegrens (huurtoeslag-
grens), het maatschappelijk vastgoed en het overige sociale 
vastgoed. Maatschappelijk vastgoed is bedrijfsonroerend goed dat 
wordt verhuurd aan maatschappelijke organisaties, waaronder 
zorg-, welzijn-, onderwijs- en culturele instellingen en dienstverle-
ners en dat tevens is vermeld op de bijlage zoals deze is opgeno-
men in de EC-beschikking d.d. 15 december 2009.

De corporatie heeft haar sociaal vastgoed (op portefeuilleniveau) 
als bedrijfsmiddel gekwalificeerd, gelet op het beleid van de 
corporatie waarbij vooral het realiseren van de volkshuisvestelijke 
taken centraal staat. Als gevolg hiervan wordt het sociaal vastgoed 
beschouwd als bedrijfsmiddel.

Waardering bij eerste verwerking
Bij eerste verwerking wordt het sociaal vastgoed in exploitatie 
gewaardeerd tegen de kostprijs. De kostprijs omvat de verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs en de hieraan direct toerekenbare overige kosten 
om het actief in operationele staat te brengen. Investeringssubsidies 
worden in mindering gebracht op het geïnvesteerde bedrag. 

De afschrijving vangt aan zodra het sociaal vastgoed beschikbaar 
is voor exploitatie. De in de toekomst te maken kosten van sloop 
worden in het jaar dat de exploitatie door sloop in de toekomst wordt 
beëindigd ten laste van het resultaat in dat jaar verantwoord.

Waardering na eerste verwerking
Het sociaal vastgoed in exploitatie (gekwalificeerd als bedrijfsmiddel) 
wordt na eerste verwerking gewaardeerd tegen de kostprijs 
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(verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs) minus eventuele 
investeringssubsidies, verminderd met cumulatieve afschrijvingen en 
cumulatieve bijzondere waardeverminderingsverliezen. 

De afschrijving is lineair gebaseerd op de verwachte gebruiksduur 
en rekening houdend met de componentenbenadering. Indien de 
afschrijvingsmethode, gebruiksduur en/of restwaarde van de 
opstallen in de loop van de tijd wijzigingen ondergaan, worden deze 
als een schattingswijziging verantwoord.

De waardevermindering van de kostprijs als gevolg van de 
afwaardering naar lagere bedrijfswaarde na eerste verwerking wordt 
bepaald op het niveau van de kasstroomgenerende eenheid. De 
waardevermindering wordt separaat tot uitdrukking gebracht en in 
het resultaat verantwoord als bijzonder waardeverminderingsverlies.

Uitgaven na eerste verwerking
Uitgaven na eerste verwerking ten behoeve van een 
kasstroomgenererende eenheid (complex) die voldoen aan 
de algemene activeringscriteria worden geactiveerd. De 
beoordeling of en in hoeverre hierbij sprake is van een bijzonder 
waardeverminderingsverlies wordt gebaseerd op het complex 
waarop de uitgaven na eerste verwerking betrekking hebben. Voor 
zover de kasstromen voortvloeiend uit het complex en uit de uitgaven 
na eerste verwerking lager zijn dan de boekwaarde op basis van 
historische kosten verhoogd met de uitgaven na eerste verwerking, 
wordt het nadelig verschil ten laste van de winst- en verliesrekening 
gebracht en en verantwoord onder “Overige waardeveranderingen 
materiële vaste activa”. 

Complexindeling
Het woningbezit is opgedeeld naar kasstroomgenerende eenheden 
(complexen) waarvoor per complex een daarop gericht beleid is 
bepaald. Bij de indeling naar complexen is bepalend de differenti-
atie in de vastgoedsturing van de corporatie ten aanzien van huur, 
onderhoud, bouwjaar en wijkgerichte aanpak. Verder zijn hierbij 
bepalende factoren: locatie, woningtype, doelgroep en prijsklasse. 
De indeling sluit derhalve aan op het strategische vastgoedbeleid 
van de corporatie.

Kosten van groot onderhoud
Kosten voor periodiek groot onderhoud worden ten laste gebracht 
van het resultaat op het moment dat deze zich voordoen. 

Sociaal vastgoed in ontwikkeling 
bestemd voor eigen exploitatie
Vastgoed
Dit betreft lopende investeringen in nieuwe complexen (nieuwbouw) 
en bestaande complexen (woningverbetering, herstructurering). 
Waardering vindt plaats tegen de kostprijs onder aftrek van 
bijzondere waardeverminderingen als gevolg van een lagere 
realiseerbare waarde (bedrijfswaarde). De kostprijs omvat de 
verkrijgings- of vervaardigingsprijs en de hieraan direct toerekenbare 
overige kosten.

Bijzondere waardeverminderingen worden in de jaarrekening 
verantwoord bij het aangaan van feitelijke investeringsverplichtingen 
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inzake het sociaal vastgoed. Hiervan is sprake zodra voldaan wordt 
aan de criteria “intern geformaliseerd en extern gecommuniceerd”. 
Intern geformaliseerd: zodra het bestuur het onomkeerbare besluit 
heeft genomen. Extern gecommuniceerd: zodra hierover uitingen zijn 
gedaan naar huurders, gemeenten en overige stakeholders.

Bij de bepaling van de bijzondere waardevermindering in het 
geval de vastgoedontwikkeling onderdeel zal worden van de 
bestaande kasstroomgenerende eenheid (complex), te weten bij 
woningverbetering en herstructuering, wordt rekening gehouden met 
de bedrijfswaarde van de bestaande kasstroomgenerende eenheid. 
Indien de bijzondere waardevermindering hoger is dan de bestede 
kosten van het sociaal vastgoed in ontwikkeling, wordt het vastgoed 
naar nihil afgewaardeerd en wordt voor het resterende bedrag van de 
waardevermindering een voorziening voor onrendabele investeringen 
en herstructureringen aan de creditzijde van de balans opgenomen.

Onroerende en roerende zaken 
ten dienste van de exploitatie
De onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 
worden gewaardeerd tegen de kostprijs (verkrijgingsprijs of 
vervaardigingsprijs), minus eventuele investeringssubsidies, 
verminderd met cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve 
bijzondere waardeverminderingsverliezen.

De afschrijving is lineair en gebaseerd op de verwachte gebruiksduur 
rekening houdend met de restwaarde. Indien de verwachting omtrent 
de afschrijvingsmethode, gebruiksduur en/of restwaarde in de loop 
van de tijd wijzigingen ondergaat, worden deze wijzigingen als een 
schattingswijziging verantwoord.

Vastgoedbeleggingen

Commercieel vastgoed in 
exploitatie
Classificatie
Het vastgoed in exploitatie wordt op objectniveau geclassificeerd 
naar sociaal en commercieel vastgoed, rekening houdend met 
de criteria van de Beschikking van de Europese Commissie 
d.d. 15 december 2009 aangaande de staatssteun voor 
toegelaten instellingen. Op grond van deze criteria omvat het 
commercieel vastgoed de woningen met een huurprijs boven de 
huurliberalisatiegrens (huurtoeslaggrens), het bedrijfsmatig vastgoed 
(niet zijnde maatschappelijk vastgoed) en het overige commercieel 
vastgoed.

Waardering bij eerste verwerking
Bij de eerste verwerking wordt het commercieel vastgoed in 
exploitatie gewaardeerd tegen de kostprijs. De kostprijs omvat 
de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, inclusief transactiekosten 
minus eventuele investeringssubsidies. De verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs wordt bepaald als de som van de bestede externe 
kosten en de hieraan direct toerekenbare kosten.

De afschrijving vangt aan zodra het commercieel vastgoed 
beschikbaar is voor exploitatie. De in de toekomst te maken kosten 
van sloop worden in het jaar dat de exploitatie door sloop in de 
toekomst wordt beëindigd ten laste van het resultaat in dat jaar 
verantwoord.
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Waardering na eerste verwerking
Het commercieel vastgoed in exploitatie wordt na eerste 
verwerking gewaardeerd tegen de kostprijs (verkrijgingsprijs 
of vervaardigingsprijs) minus eventuele investeringssubsidies, 
verminderd met cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve  
bijzondere waardeverminderingsverliezen.

De afschrijving is lineair gebaseerd op de verwachte gebruiksduur 
en rekening houdend met de componentenbenadering. Indien 
de afschrijvingsmethode, gebruiksduur en/of restwaarde van de 
opstallen in de loop van de tijd wijzigingen ondergaan, worden deze 
als een schattingswijziging verantwoord.

Na eerste verwerking wordt de waardevermindering van de kostprijs 
als gevolg van de afwaardering naar lagere reële waarde (i.c. 
marktwaarde) indien van toepassing, bepaald op het niveau van 
de kasstroomgenerende eenheid. De waardevermindering wordt 
separaat tot uitdrukking gebracht en in het resultaat verantwoord als 
bijzonder waardeverminderingsverlies.

Uitgaven na eerste verwerking
Uitgaven na eerste verwerking ten behoeve van een 
kasstroomgenererende eenheid (complex) die voldoen aan de 
algemene activeringscriteria worden geactiveerd tegen kostprijs 
of lagere marktwaarde. De beoordeling of en in hoeverre hierbij 
sprake is van een bijzonder waardeverminderingsverlies wordt 
gebaseerd op het complex waarop de uitgaven na eerste verwerking 
betrekking hebben. Voor zover de marktwaarde van het complex 
rekening houdend met de uitgaven na eerste verwerking lager is dan 
de boekwaarde op basis van historische kosten verhoogd met de 
uitgaven na eerste verwerking, wordt het nadelige verschil ten laste 

van de winst- en verliesrekening gebracht en verantwoord onder 
“Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedbeleggingen”.

Complexindeling
Het commercieel vastgoed in exploitatie is opgedeeld naar 
kasstroomgenerende eenheden (complexen) waarvoor per complex 
een daarop gericht beleid is bepaald. Bij de indeling naar complexen 
is bepalend: de differentiatie in de vastgoedsturing van de corporatie 
ten aanzien van huur, onderhoud, bouwjaar en wijkgerichte aanpak. 
Verder zijn hierbij bepalende factoren: locatie, woningtype, doelgroep 
en prijsklasse. De indeling sluit derhalve aan op het strategische 
vastgoedbeleid van de corporatie.

Kosten van groot onderhoud 
Kosten voor periodiek groot onderhoud worden ten laste gebracht 
van het resultaat op het moment dat deze zich voordoen.
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Commercieel vastgoed in 
ontwikkeling bestemd voor eigen 
exploitatie
Vastgoed
Dit betreft lopende investeringen in nieuwe complexen (nieuwbouw) 
en bestaande complexen (woningverbetering, herstructurering) 
voor gebruik als vastgoedbelegging. Waardering vindt plaats tegen 
de kostprijs onder aftrek van bijzondere waardeverminderingen als 
gevolg van een lagere realiseerbare waarde (indien van toepassing). 
De kostprijs omvat de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, rekening 
houdend met eigen ontwikkelingskosten en overige hieraan direct 
toerekenbare kosten.

Bijzondere waardeverminderingen worden in de jaarrekening 
verantwoord bij het aangaan van feitelijke investeringsverplichtingen 
inzake het commercieel vastgoed. Hiervan is sprake zodra 
voldaan wordt aan de criteria “intern geformaliseerd en extern 
gecommuniceerd” . Intern geformaliseerd: zodra het bestuur het 
onomkeerbare besluit heeft genomen. Extern gecommuniceerd: 
zodra hierover uitingen zijn gedaan naar huurders, gemeenten en 
overige stakeholders.

Bij de bepaling van de bijzondere waardevermindering in het 
geval de vastgoedontwikkeling onderdeel zal worden van de 
bestaande kasstroomgenerende eenheid (complex), te weten 
bij woningverbetering en herstuctuering, wordt rekening 
gehouden met de reële waarde (i.c.marktwaarde) van de 
bestaande kasstroomgenerende eenheid. Indien de bijzondere 
waardevermindering hoger is dan de bestede kosten van het 
commercieel vastgoed in ontwikkeling wordt het vastgoed naar 
nihil afgewaardeerd en wordt voor het resterende bedrag van de 
waardevermindering een voorziening voor onrendabele investeringen 
en herstructureringen aan de creditzijde van de balans opgenomen.

Financiële vaste activa

Latente belastingvordering  
en -verplichtingen
Een voorziening voor latente belastingvorderingen en -verplichtingen 
wordt getroffen met behulp van de verplichtingenmethode 
voor tijdelijke verschillen tussen de boekwaarde van activa en 
verplichtingen en hun belastinggrondslag. De berekening van de 
latente belastingvorderingen en -verplichtingen geschiedt tegen de 
op het einde van het verslagjaar geldende belastingtarieven of tegen 
de in volgende jaren geldende tarieven, voorzover reeds bij de wet 
vastgesteld.

Latente belastingvorderingen worden gewaardeerd indien het 
waarschijnlijk is dat er fiscale winst beschikbaar zal zijn waarmee de 
verrekeningsmogelijkheden kunnen worden benut.

Belastinglatenties worden in beginsel gewaardeerd tegen de contante 
waarde. Daar waar het realisatiemoment van de latentie binnen een 
beperkt aantal jaren wordt verwacht, wordt de latentie gewaardeerd 
op de nominale waarde, aangezien de nominale en contante waarde 
elkaar dan niet veel ontlopen. Daar waar het realisatiemoment van de 
latentie onzeker is, wordt de latentie uit oogpunt van voorzichtigheid 
op nihil gewaardeerd.

Latente belastingvorderingen zijn opgenomen onder de financiële 
vaste activa. Latente belastingverplichtingen zijn opgenomen onder 
de voorzieningen.
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Voorraden
Vastgoed in ontwikkeling betreft vastgoed in aanbouw voor verkoop 
dat nog niet is verkocht. De waardering is tegen vervaardingsprijs 
en daaraan toegerekende directe kosten danwel tegen lagere 
opbrengstwaarde, die gebaseerd is op de verwachte verkoopprijs 
onder aftrek van nog te maken kosten voor voltooing en verkoop.

De vooraad onderhoudsmaterialen is gewaardeerd tegen inkoopprijs. 

Vorderingen
De vorderingen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. 

Voorzieningen

Voorziening onrendabele 
investeringen
De voorziening wordt gevormd voor toekomstige 
nieuwbouwprojecten met een voorcalculatorische onrendabele 
top. De voorziening wordt slechts getroffen wanneer de 
kasstroomgenerende eenheid waartoe de nieuw te bouwen woningen 
gaan behoren geen ruimte biedt (bedrijfswaarde/marktwaarde < 
boekwaarde) om de onrendabele top te dekken én de bijzondere 
waardevermindering hoger is dan de waarde van de onroerende 
zaken in ontwikkeling aan de debetzijde van de balans. 

Voorzieningen uitgestelde 
beloningen
Een voorziening is gevormd voor toekomstige jubileumuitkeringen 
aan personeel. De waardering van de voorziening is tegen nominale 
waarde en gebaseerd op de komende 5 jaar. 

Lang- en kortlopende schulden
Deze schulden zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. 

Resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald met inachtneming van de hiervoor 
vermelde waarderingsgrondslagen. Baten worden verantwoord in het 
jaar dat zij gerealiseerd zijn. Lasten worden verantwoord in het jaar 
waarin deze voorzienbaar zijn. In de winst- en verliesrekening zijn de 
werkelijk verschuldigde renten verantwoord. 

Overheidsbijdragen
Voor zover de overheidsbijdragen nog niet zijn ontvangen, 
zijn de bijdragen berekend op grond van de desbetreffende 
regelingen. Indien van toepassing is hierbij rekening gehouden met 
voorcalculatorische huurverhogingen en lastenstijgingen.
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Afschrijvingen
De afschrijvingen op materiële vaste activa worden gebaseerd op 
basis van verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Afschrijvingen vinden 
lineair plaats op basis van de geschatte economische levensduur. 

Overige waardeveranderingen 
(im)materiële vaste activa
Hieronder worden (teruggenomen) afwaarderingsverliezen 
verantwoord voor in het boekjaar aangegane juridische en feitelijke 
investeringsverplichtingen inzake immateriële vaste activa en 
sociaal vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie. 
Daarnaast worden hieronder (teruggenomen) waardeverminderingen 
verantwoord inzake het sociaal vastgoed in exploitatie.

Pensioenregeling
De pensioenverplichtingen zijn ondergebracht bij de Stichting 
Pensioenfonds voor de Woningcorporaties (SPW). Deze 
pensioenverplichting betreft een toegezegd-pensioenregeling bij het 
bedrijfstakpensioenfonds. Hierbij is een pensioen toegezegd aan 
personeel op de pensioengerechtigde leeftijd, afhankelijk van leeftijd, 
salaris en dienstjaren. Deze toegezegd-pensioenregeling is verwerkt 
als zou er sprake zijn van een toegezegde- bijdrageregeling.

Pensioenlasten
De corporatie heeft geen verdere verplichtingen uit hoofde van haar 
pensioenregeling anders dan de betaling van premies. In het geval 
van een tekort bij het pensioenfonds, alwaar de pensioenregeling 
is ondergebracht, heeft de groep geen verplichting tot het voldoen 
van aanvullende bijdragen, anders dan het voldoen van hogere 
toekomstige premies. De pensioenpremies worden als last in de 
winst- en verliesrekening verantwoord zodra zij verschuldigd zijn. Te 
betalen premie dan wel vooruitbetaalde premie per jaareinde wordt 
als overlopend passief respectievelijk overlopend actief verantwoord. 

Lasten onderhoud
Alle onderhoudslasten worden verantwoord in het jaar waarin de 
onderhoudsprestatie plaatsvindt. Het klachten- en mutatieonderhoud 
wordt onderverdeeld in de kosten van derden en van de eigen 
dienst. In de winst- en verliesrekening zijn de kosten van de 
eigen werkorganisatie opgenomen bij de kostensoorten lonen en 
salarissen, sociale lasten en overige bedrijfskosten. 

Leefbaarheid
Onder deze post zijn leefbaarheidsuitgaven inzake sociale activitei-
ten en fysieke activiteiten opgenomen. De uitgaven inzake sociale 
activiteiten omvatten wijkgebonden uitgaven voor ondersteuning 
van bewonersinitiatieven, gebiedsgericht personeel (zoals leefbaar-
heidscoördinator, wijkbeheerder, huismeester), leefbaarheidsonder-
zoeken en en uitgaven voor activiteiten zoals welkomstbijeenkom-
sten nieuwe bewoners, bestrijding woonoverlast, buurt- 
bemiddeling, opvang van dak- en thuislozen, schuldsaneringen, 
tweede kansbeleid et cetera. 
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De uitgaven inzake fysieke activiteiten omvatten wijkgebonden 
uitgaven voor buurtcentra, bijzondere gebouwen (zoals wijksteun-
punten, buurtposten, HOED), onderhoud groenvoorziening, speel-
toestellen, beveiliging openbare ruimte, cameratoezicht, schoon-
maakacties et cetera en uitgaven voor activiteiten zoals 
inbraakbeveiliging, brandpreventie, verlichting achterpad, afsluiting 
portieken et cetera.

Rentelasten/-baten
Dit betreft de werkelijke renteopbrengsten en rentelasten

Belastingen
Aedes en de Belastingdienst hebben het overleg over de 
interpretaties en toepassing van de vennootschapsbelasting afgerond 
en vastgelegd in een vasstellingsovereenkomst. Het betreft hier 
specifieke afspraken over de waardering van posten op de fiscale 
balans, de wijze van resultaatname en belastingberekening over 
het resultaat voor belastingen, rekening houdend met fiscaal 
compensabele verliezen uit voorgaande jaren. Ook dient rekening 
te worden gehouden met vrijgestelde winstbestanddelen en niet-
aftrekbare kosten. Wijzigingen in latente belastingvorderingen en/of 
schulden ontstaan door wijzigingen in het te hanteren belastingtarief.

Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. 
Dat betekent dat kasstromen worden herleid uit de balans en de 
winst- en verliesrekening, die zijn aangepast met mutaties die in het 
verslagjaar niet tot een kasstroom hebben geleid. Vervolgens worden 
de kasstromen onderscheiden in:

 ■ operationele activiteiten; 
 ■ investeringsactiviteiten; 
 ■ financieringsactiviteiten. 

Ontvangsten uit hoofde van interest en winstbelastingen worden 
opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. 
Betaalde interest wordt opgenomen onder de kasstroom uit 
financieringsactiviteiten.
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Toelichting op de balans
Vaste activa

Materiële vaste activa
Het verloop van de materiële  
vaste activa 2012 in euro’s:

Sociaal 
vastgoed in
exploitatie

Sociaal 
vastgoed in

ontwikkeling

Onroerende en
roerende zaken
ten dienste van  

de exploitatie

Stand per 31 december 2011:
Cumulatieve aanschafwaarde 40.350.076 107.940 1.329.379
Cumulatieve afschrijvingen en afwaarderingen -9.498.696 -107.940 -924.223
Stelselwijziging -72.579

Boekwaarde per 1 januari 2012 30.778.801 0 405.155

Mutaties in de boekwaarde:
Investeringen* 150.652 414.946 58.726
Afschrijvingen -863.808 -45.719
Overboeking materiële vaste activa i.o. 0
Subsidies nieuwbouw 0
Correctie afschrijvingen 7.792 17.971
Overige waardeveranderingen materiële activa 1.031.173 -414.946
Desinvesteringen -53.646

325.808 0 -22.668

Stand per 31 december 2012:
Cumulatieve aanschafwaarde 40.500.728 522.886 1.334.459
Cumulatieve afschrijvingen en afwaarderingen -9.396.119 -522.886 -951.972

Boekwaarde 31.104.609 0,00 382.487

Stand per 31 december 2012 totaal:
Cumulatieve aanschafwaarde 42.358.074
Cumulatieve afschrijvingen -10.870.977

Boekwaarde 31.487.097

*  De investeringen die hebben plaatsgevonden betreffen de nieuwbouw P. Maritzstraat e.o., isolerende beglazing,  
aanleg individuele cv-installaties en overige incidentele verbeteringen.
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Vastgoedbeleggingen
Materiële vaste activa
Het verloop van de vastgoedbeleggingen 
activa 2012 in euro’s:

Commercieel
vastgoed in
exploitatie

Commercieel
vastgoed in  

ontwikkeling voor  
eigen exploitaties

Stand per 31 december 2011:
Boekwaarde per 31 december 2011 0 0
Cumulatieve aanschafwaarde 380.915 76.123
Cumulatieve afschrijvingen en afwaarderingen -50.029 -76.123
Stelselwijziging 5.140

Boekwaarde per 1 januari 2012 330.886 5.140

Mutaties in de boekwaarde:
Investeringen* 99 1.772.502
Afschrijvingen -7.674
Overboeking materiële vastgoedbeleggingen
Subsidies nieuwbouw
Correctie afschrijvingen
Overige waardeveranderingen vastgoedbeleggingen -566.047

-7.575 1.206.455

Stand per 31 december 2012:
Cumulatieve aanschafwaarde 381.014 1.848.625
Cumulatieve afschrijvingen en afwaarderingen -57.703 -637.030

Boekwaarde 323.311 1.211.595

Stand per 31 december 2012 totaal:
Cumulatieve aanschafwaarde 2.229.639
Cumulatieve afschrijvingen en afwaarderingen -694.733

Boekwaarde 1.534.906

Aangezien de waardering van het commercieel 
vastgoed niet kan worden afgeleid van courante/
recente prijzen op de vastgoedmarkt, is de reële 
waarde benaderd door de contante waarde van 
de geschatte toekomstige kasstromen te bepalen 
(Discounted Cash Flow methode). De toekomstige 
kasstromen worden bepaald aan de hand van 
een doorexploitatie- en een uitpondscenario. 
De reële waarde als waarderingsgrondslag in 
de jaarrekening wordt bepaald als de meest 
waarschijnlijke prijs, die redelijkerwijs op de markt 
te verkrijgen is, berekend op basis van de beide 
scenario’s. De contante waarde van de toekomstige 
kasstromen wordt derhalve berekend op basis 
van marktconforme uitgangspunten. Verder wordt 
rekening gehouden met bestaande juridische 
en feitelijke verplichtingen, verbonden aan het 
vastgoed waaronder de huidige huurcontracten.
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De afschrijvingstermijnen

Sociaal en commercieel vastgoed in exploitatie Lineair

Grond (hierop vindt geen afschrijving plaats) 
Casco bouw 50 jaar
Installaties 20-30 jaar
Inrichting 10-20 jaar
- Isolatie
-  Woningverbetering/aanpassingen en  

overige voorzieningen
- Keukens- en badkamers

Onroerende en roerende goederen ten dienste  
van de exploitatie Lineair

Machines  5 jaar
Auto's  5 jaar
Automatiseringen  5 jaar
Gereedschappen  5 jaar
Verbouw kantoor en garages 30 jaar

Bedrijfswaardeberekening
De bedrijfswaarde wordt gevormd door de contante waarde van 
de kasstromen uit hoofde van toekomstige exploitatieopbrengsten 
en toekomstige exploitatielasten over de geschatte resterende 
levensduur van de complexen. De bedrijfswaarde is gebaseerd 
op doorexploitatie van het sociaal vastgoed totdat het vastgoed 
door sloop teniet gaat. Hierbij wordt een restwaarde voor de grond 
ingerekend afgeleid van de huidige bestemming van het sociaal 
vastgoed (i.c. sociale huurwoning).

In het kader van RJ 645 (herzien 2011) is vanaf boekjaar 2012 de 
afschrijving op het sociaal en commercieel vastgoed gebaseerd op 
de componentenbenadering. Voor het boekjaar 2012 zijn daardoor de 
afschrijvingslasten inzake het sociaal vastgoed in exploitatie afgenomen met 
3 19.067,00 en de afschrijvingslasten inzake het commercieel vastgoed in 
exploitatie zijn toegenomen met 3 7.674. Deze wijziging is als schattingswijziging 
in de jaarrrekening verwerkt.

De afschrijvingen zijn bepaald op basis van de volgende levensduur:

In totaal is in het onderhavige boekjaar een bedrag groot 3 45.719 afgeschreven 
op de activa ten dienste van de exploitatie.

Uitgangspunten die gehanteerd zijn:
Huurverhoging 2013 2,90% Huurverhoging 2014 3,50%

Huurverhoging 2015 3,50% Huurverhoging 2016 3,50%

Huurverhoging 2017. 3,50% Huurverhoging 2018 e.v. 2,00%

Discontovoet 5,25%

Stijging klachtenonderhoud 3,00%

Stijging overige lasten 3,00%

Verloop bedrijfswaarde 2012

Saldo bedrijfswaarde per 1 januari 2012  
op basis van nieuwe grondslagen

43.904.104

Aanpassing basisgegevens huur 9.186.454
Aanpassing basisgegevens huurderving 126.599
Aanpassing basisgegevens overige baten 12.542
Aanpassing basisgegevens onderhoud 619.595
Aanpassing basisgegevens grootonderhoud 3.252.963
Aanpassing basisgegevens bedrijfskosten -868.029

56.234.228
Verhuurderbijdragen 2013 -30.933

Saldo bedrijfswaarde per 31 december 2012 56.203.295
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Verzekeringen
De onroerende goederen in exploitatie zijn per 31 december 2012 
voor 3 126.856.355 verzekerd tegen een uitgebreid risico van 
brand- en stormschade. De laatste wijziging van de verzekerde 
waarde heeft plaatsgevonden in 2012. De waarde voor de aanslag 
onroerendezaakbelasting bedroeg per 1 januari 2012 3 264.494.400.

De specificaties van de verzekeringen van onroerende 
en roerende goederen ten dienste van de exploitatie:

Kantoorgebouw Uitgebreide opstal

Werkplaats Uitgebreide opstal

Kantoorinventaris Uitgebreide inboedel

Magazijninventaris inclusief voorraad  
onderhoudsmaterialen

Uitgebreide inboedel

Automatiseringsapparatuur Uitgebreide inboedel

Vervoersmiddelen WA-extra en WA

Reconstructie/administratie/fraude/geldtransport Premier risque

Bestuursaansprakelijkheidsverzekering WA

Erfpacht
Er zijn bij de woningbouwvereniging geen woningen gebouwd op door de 
gemeente in erfpacht uitgegeven gronden.

Financiële vaste activa
31 december 

2012
31 december 

2011

Latente belastingvordering
(dit betreft een actieve belastinglatentie) 84.766 94.709

Vlottende activa

Voorraad
31 december 

2012
31 december 

2011

Vastgoed in ontwikkeling bestemd  
voor verkoop 112.047 23.130

Balanswaarde 112.047 23.130

Drukwerk en kantoorbenodigheden 12.996 12.110
Onderhoudsmaterialen 91.037 99.404

Balanswaarde 104.033 111.514

De geraamde opbrengst van de voorraad vastgoed in ontwikkeling bestemd 
voor verkoop bedraagt 3 2,45 miljoen.

Grond in economisch eigendom
Per balansdatum zijn er geen woningbouwcomplexen in aanbouw waarvan de 
juridische grondoverdracht door de gemeente nog plaats dient te vinden.
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31 december 
2012

31 december 
2011

Gemeente
Wet Maatschappelijk Ondersteuning 3.314 5.979

3.314 5.979

Belastingen en premies sociale  
verzekeringen
Vennootschapsbelasting 185.734
Omzetbelasting (BTW) 25.000 81.512

25.000 267.246

Overige vorderingen   
Rente ING-Bank N.V. 24.860 9.157
Nuon 10.346 877
Dunea 8.033 272
Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland 4.035 1.114
Servicekosten 2011 1.996 2.968
Grondkosten 55 115

49.325 14.502

Overlopende activa
Vooruitbetaalde voorschotten Dunea 573
Overige transitoria 53.376 72.784

53.949 72.784

De van zittende huurders te vorderen huren zijn naar maand van ontstaan  
en aantal huurders als volgt te specificeren:

Aantal huurders Huurachterstand
boekjaar vorig 

boekjaar
boekjaar vorig

boekjaar

tot en met 1 maand 60 72 12.921 17.930
tot en met 2 maanden 10 18 6.669 11.518
tot en met 3 maanden 8 8 9.552 9.740
meer dan 4 maanden 7 10 12.118 20.669

85 108 41.260 59.857

De van zittende huurders te vorderen huren ultimo boekjaar bedragen 0,58% 
(ultimo vorig boekjaar: 0,84%) van de bruto jaarhuur.

31 december 
2012

31 december 
2011

Vorderingen
Huurdebiteuren 41.260 59.857

Balanswaarde in euro’s 41.260 59.857
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De liquide middelen staan vrij ter beschikking van de corporatie.

31 december 
2012

31 december 
2011

Liquide middelen
Direct opvraagbaar
Kas 2.870 5.197
ING-Bank N.V. 83.352
Deutsche Bank N.V. 1.675 54.839

87.897 60.036

Op termijn uitgezet
Spaarrekeningen (vrij opneembaar) 3.714.993 2.301.428

Totaal 3.802.890 2.361.464

Eigen vermogen
31 december 

2012
31 december 

2011
Verenigingsreserve
Stand per 1 januari volgens jaarrekening 119.992 123.352
Jaarresultaat -3.353 -3.360

Saldo per 31 december 116.639 119.992

Algemene bedrijfsreserve
Stand per 1 januari volgens jaarrekening 8.155.236 8.123.285
Af: Cumulatief effect wegens stelselwijziging -803.891 -529.038

Stand per 1 januari op basis  
nieuwe grondslagen 7.351.345 7.594.247

Oud jaarresultaat 2011 31.951
Aanpassing jaarresultaat 2011  
voor vergelijkingsdoeleinden -274.853

Aangepast resultaat 2011 op basis nieuwe 
grondslagen -242.902

Jaarresultaat 2012 907.132

Stand per 31 december op basis  
nieuwe grondslagen 8.258.477 7.351.345

Eigen vermogen 8.375.116 7.471.337

Het verloop van de voorziening 
onrendabele investeringen is als volgt:

Sociaal
vastgoed in

ontwikkeling

Commercieel
vastgoed in

ontwikkeling

Totaal

Stand per 1 januari 2012 volgens 
jaarrekening 2011 919.803 271.841 1.191.644
Stelselwijziging 1 januari 2012 -63.675 294.206 230.531

Stand per 1 januari 2012 856.128 566.047 1.422.175

Onttrekkingen -414.946 -566.047 -980.993

Stand per 31 december 2012 441.182 0 441.182

31 december 
 2012

31 december 
 2011

Voorzieningen

Voorzieningen onrendabele investeringen
Sociaal vastgoed in ontwikkeling  
(P. Maritzstraat e.o.) 

441.182 856.128

Commercieel vastgoed in ontwikkeling  
(dr. Mansveltkade) 

566.060

441.182 1.422.188

Voorziening overig
Bijzondere beloningen 11.012 10.865

452.194 1.433.053
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Kortlopende schulden
31 december 

2012
31 december 

2011

Schulden aan kredietinstellingen
Aflossingen leningen 2.242.294 681.692

Schulden aan leveranciers
Crediteuren aannemers werk derden 240.055 118.056

Belastingen en premies  
sociale verzekeringen
Vennootschapsbelasting 221.683
Loonbelasting 34.283 27.387
Sociale lasten 8.816 6.625
Pensioenpremies 9.278 14.079

274.060 48.091

Overige schulden
Overige crediteuren 89.656 73.802
Vroegpensioen en FLOW 1.671
Spaarloon 5.517

91.327 79.319

Overlopende passiva
Nog niet vervallen rente leningen 416.575 397.348
Vooruitontvangen huren 63.466 66.557
Nog niet vervallen servicekosten 2012 23.920 58.901
Verplichtingen inzake vakantiedagen 9.263 23.725
Nog te verwerken huurtoeslag 32.291 32.768

545.515 579.299

Langlopende schulden

31 december 2012 31 december 2011

Totaal
waarvan 

langer dan
5 jaar

Totaal
waarvan 

langer dan
5 jaar

Leningen  
krediet-
instellingen 25.078.027 22.257.121 24.120.321 19.057.121

De gemiddelde rentevoet van de langer dan 1 jaar uitstaande leningen bij 
kredietinstellingen bedraagt 4,652% (2011: 4,695%).

Alle aangetrokken leningen zijn geborgd door het Waarborgfonds Sociale 
Woningbouw. 

De leningen kredietinstellingen worden afgelost op basis van annuïteiten, 
fix. of lineair. Van het totaal der langlopende schulden vervalt een bedrag 
ad 3 2.242.294 in het volgend boekjaar; het aflossingsbestanddeel is onder 
kortlopende schulden opgenomen. 

Leningen kredietinstellingen

Het verloop van de leningen kredietinstellingen

Saldo per 1 januari 2012 24.802.013

Bij: nieuwe leningen 3.200.000

28.002.013

Af: aflossingen 2012 681.692
      extra aflossingen 0

681.692

27.320.321
Af: aflossingen 2013 2.242.294

Saldo per 31 december 2012 25.078.027
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a. Waarborgverplichtingen
Incidentele heffing Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting.

Per 31 december 2012 bedroeg het obligo ten behoeve van het WSW  
3 1.051.832. Dit wordt opeisbaar zodra het garantievermogen van het 
WSW onder een bepaald niveau dreigt te komen. 

b. PM-verplichtingen
Einde boekjaar is er een financiële verplichting met betrekking tot 
het verzekeringspakket. Het betreft hier de brand-/stormverzekering 
waarvoor het contract jaarlijks wordt verlengd. 

Einde boekjaar is er een financiële verplichting ten aanzien van 
de Vereniging van Eigenaren Johan de Wittstraat/Havenkade en 
Luifelbaan.

Door regionalisering binnen het Stadsgewest Haaglanden bestaat er 
sinds 1994 een bestuurlijke en financiële verplichting ten behoeve van 
de Vereniging Sociale Verhuurders Haaglanden.

Rekening-courantkrediet
Bij de ING Bank N.V. zijn er een tweetal rekening-courantkredieten 
afgesloten van totaal 3 2.000.000. Per balansdatum is nog geen 
gebruik gemaakt van deze kredietfaciliteit.

Verplichting inzake pensioenen
De pensioenen van de werknemers zijn ondergebracht bij 
de Stichting Pensioenfonds voor de Woningbouwcorporaties 
(SPW). De betreffende pensioenregeling kwalificeert zich als een 
toegezegdpensioenregeling aangezien de pensioenuitkeringen 
aan de deelnemers niet uitsluitend afhankelijk zijn van de betaalde 
premies en behaalde rendementen, maar ook gekoppeld zijn aan de 
pensioengrondslagen en salarissen van de deelnemers.

Ultimo 2012 bedraagt de dekkingsgraad van het SPW na indexatie 
106% (ultimo 2011 was dit na indexatie 101%). De Nederlandse 
Bank vereist een minimale dekkingsgraad van 105% en een buffer-
vereiste dat uitkomt op een dekkingsgraad van ten minste 116%. Uit 
het inmiddels gepubliceerde herstelplan van het SPW blijkt dat de 
pensioenpremie de komende jaren op het maximum van 31% wordt 
gezet.

Voorziening loopbaanbudget
In de afgesloten CAO over 2011 zijn afspraken gemaakt over het 
individueel loopbaanbudget voor werknemers. Het totaalbudget 
bedraagt nooit meer dan 3 4.500 per werknemer over een periode 
van 5 jaar. 

Investeringsverplichting
Er zijn niet in de balans opgenomen verplichtingen voor nieuwbouw 
tot een bedrag van 3 1,7 miljoen. Deze verplichting komt in 2013 tot 
afwikkeling. 

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
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Financiële instrumenten

Algemeen
De in deze toelichting opgenomen gegevens verschaffen informatie 
die behulpzaam is bij het schatten van de omvang van risico’s die 
verbonden zijn aan zowel de in de balans opgenomen als de niet in 
de balans opgenomen financiële instrumenten.

De belangrijkste risico’s uit hoofde van de financiële instrumenten 
van de corporatie en het beleid van om de risico’s te beperken zijn als 
volgt: Uitgesloten toe te passen en vastgelegd in het treasurystatuut.

Kredietrisico
Dit betreft het risico dat financiële instellingen niet aan hun 
contractuele verplichtingen kunnen voldoen. 

Liquiditeitsrisico
Dit betreft het risico dat de corporatie over onvoldoende middelen 
beschikt om aan haar directe verplichtingen te kunnen voldoen. 

Valutarisico
De corporatie loopt geen valuatarisico. Zij is alleen werkzaam in 
Nederland waardoor alle inkomende en uitgaande kasstromen in 
euro’s zijn.

Renterisico (prijs- en 
kasstroomrisico’s)
De corporatie loopt renteprijs- en rentekasstroomrisico’s over 
de rentedragende vorderingen (waaronder schulden aan 
kredietinstellingen).

Marktrisico
Het marktrisico wordt beheerst door spreiding aan te brengen in de 
geldgevers ter zake de leningenportefeuille.
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Toelichting op de winst- en verliesrekening
Bedrijfsopbrengsten

Huren
Boekjaar 

2012
Boekjaar 

2011

Woningen en woongebouwen 6.666.757 6.640.391
Onroerende goederen, niet-zijnde woningen 24.894 23.958

6.691.651 6.664.349

Af: huurderving wegens leegstand -58.339 -22.047
      huurderving wegens oninbaarheid -4.449 -4.751

Per saldo 6.628.863 6.637.551

De huurprijzen zijn bij aanvang van de exploitatie door de overheid vastgesteld. 
Daarna zijn zij onderworpen aan de overheidsvoorschriften voor wat betreft:

 ■ de algemene jaarlijkse huurverhoging
 ■ de huurverhoging bij woonverbetering
 ■ de huurharmonisatie

De hogere huuropbrengst ten opzicht van het vorig boekjaar  
is als volgt te verklaren:

a. Woningen uit exploitatie -114.320
b.  De algemene huurverhoging per 1 juli 2011  

(01-01 tot en met 30-06-2012)
41.446

c.  De algemene huurverhoging per 1 juli 2012  
(01-07 tot en met 31-12-2012)

79.187

d.  Huurverhoging als gevolg van het aanbrengen  
van verbeteringen zoals: centrale verwarming,  
isolatievoorzieningen en overige verbeteringen  
strategisch voorraadbeleid 

20.989

27.302

De huurderving is grotendeels ontstaan door leegstand als gevolg  
van planmatig onderhoud en een gewijzigde verhuurmethode.

Complex 1 4.529
Complex 3 1.788
Complex 4 7.511
Complex 5 9.776
Complex 7 7.050
Complex 8 10.310
Complex 9 5.935
Complex 13 3.216
Complex 18 1.963
Complex 23 1.126
Overige complexen 5.135

58.339
Overig oninbaar 4.449

62.788

Vergoedingen
Boekjaar 

2012
Boekjaar 

2011

Levering goederen en diensten 441.033 445.549
Glasverzekering 21.941 22.524
Onderhoudscontract 46.235 47.492
Contributies 555 544

509.764 516.109
Af: vergoedingsderving wegens leegstand -6.134 -3.255
      te verrekenen met huurders -23.920 -58.901

Per saldo 479.710 453.953

De vergoedingen van huurders voor levering van goederen en diensten zijn 
binnen de exploitatierekening gehouden, daar het hier bedrijfsactiviteiten betreft. 
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De vergoedingen zijn ten opzichte van het voorgaande  
boekjaar gestegen/gedaald als gevolg van:

Verhoging/verlaging van de vergoedingen
Uitbreidingen van activiteiten op het gebied van de levering  
van diensten

-4.515

Uitbreidingen van activiteiten op het gebied van de  
glasverzekering

-583

Uitbreidingen van activiteiten op het gebied van het  
onderhoudscontract

-1.257

Toename aantal leden vereniging 10

-6.345

Overheidsbijdrage
Boekjaar 

2012
Boekjaar 

2011

Bijdrage 6.637

Overige bedrijfsopbrengsten

Vergoedingen voor algemene beheerkosten 
en administratie:
- leges 1.390 743
- administratiekosten algemeen 1.453 809
- schade-uitkeringen -1.063 11.746
- debiteuren 675

1.780 13.973

- kosten naamplaatjes 301 343
- overige incidentele bedrijfsopbrengsten

301 343

- doorberekening aan servicekosten 8.791 8.791
- doorberekening aan verenigingsactiviteiten 3.100 3.100

11.891 11.891

Per saldo 13.972 26.208

Bedrijfslasten

Afschrijvingen
Boekjaar 

2012
Boekjaar 

2011

Onroerende zaken in exploitatie 863.691 916.953
Onroerende en roerende zaken ten dienste 
van de exploitatie

45.719 52.806

909.410 969.759
Af: toegerekend aan afrekening servicekosten -570 -570
      toegerekend aan algemeen beheer -45.719 -52.806

863.121 916.383

Overige waardeverandering  
materiele vaste activa

Boekjaar 
2012

Boekjaar 
2011

Nieuwbouw Haven, complex 25:  
afwaardering op bedrijfswaarde

-428.303 -121.148

Nieuwbouw Vorenbroekstraat, complex 26: 
afwaardering op bedrijfswaarde

-602.870 -185.726

Nieuwbouw P. Maritzstraat, complex 2: 
afwaardering op bedrijfswaarde

964.068

Nieuwbouw dr. Mansveltkade, complex 27: 
afwaardering op bedrijfswaarde

637.030

-1.031.173 1.294.224

Lonen, salarissen en sociale lasten
Boekjaar 

2012
Boekjaar 

2011

Lonen en salarissen (brutoloon) 557.113 486.117

Sociale lasten 70.372 76.127

Pensioenpremie 124.852 91.165

Er zijn aan de bestuurders en werknemers geen beloningen boven de 3 193.000,00 
uitgekeerd. Voor een specificatie van de bezoldiging van bestuurders en 
commissarissen wordt verwezen naar het verslag van de raad van commissarissen. 
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Lasten onderhoud
Boekjaar 

2012
Boekjaar 

2011

Kosten klachten- en mutatieonderhoud 672.591 611.544
Planmatig onderhoud 2.046.283 2.154.560

2.718.874 2.766.104
Leefbaarheid

Leefbaarheidsuitgaven inzake  
fysieke activiteiten 52.406 11.822

Overige bedrijfslasten

Werkorganisatie 501.832 568.161
Belastingen en verzekeringen 360.817 378.903
Overige bedrijfskosten 672.181 494.872

1.534.830 1.441.936

Lasten werkorganistatie

Overige personeelskosten 19.620 139.022
Huisvestingskosten 42.004 43.586
Toezichtskosten 29.947 35.631
Algemene kosten 410.261 349.922

501.832 568.161

De werkorganisatie

Directie 1
Woondiensten 1 (parttime 32,0 uur per week)
Verhuur en bewonerszaken 1 (parttime 22,0 uur per week)
Verhuur en bewonerszaken 1 (parttime 28,0 uur per week)
Huuradministratie 1 (parttime 34,0 uur per week)
Financieel-economische dienst 1 (parttime 30,0 uur per week)
Bedrijfsbureau 1
Technische dienst toezicht 1
Technische dienst uitvoerend 2

10 (9,1 FTE)

Belastingen en verzekeringen
Boekjaar 

2012
Boekjaar 

2011

Belastingen 325.812 345.070
Opstalverzekeringen 35.006 33.833

360.817 378.903

Overige bedrijfskosten
Boekjaar 

2012
Boekjaar 

2011

Gasverbruik 262.991 227.174
Waterverbruik 48.823 53.380
Elektriciteitsverbruik 31.902 42.222
Schoonmaakkosten 55.454 50.657
Telefoonkosten 1.572 1.588
Kosten warmtemeters 1.094 1.176
Administratiekosten 11.891 11.891
Schoonmaken cv-ketels 185 702
Reinigingsrechten 169 1.493
Onderhoud en elektra lantarenpalen  
en buitenverlichting 426 412
Kosten beheer complex 2 78.153
Kosten Kamer van Koophandel 82 94
Kosten juridische bijstand 1.897 8
BTW verrekening ProRata 56.512
Kosten Verenigingen van Eigenaren 3.915 1.708
Stichting Rondom Wonen 11.345 11.345
Afdracht saneringssteun Centraal Fonds 
Volkshuisvesting (CFV) 31.992
Afdracht projectsteun Centraal Fonds  
Volkshuisvesting (CFV) 30.601 58.565
Kosten Bellensteijn 74.379
Overige lasten 792 467

672.181 494.872

Het gemiddeld aantal werknemers gedurende het boekjaar bedraagt 10 (2011: 10).
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Specifieke kosten externe accountant
Boekjaar 

2012
Boekjaar 

2011

Onderzoek van de jaarrekening 22.255 21.777
Andere controleopdrachten
Adviesdiensten op fiscaal terrein 18.904
Andere niet-controlediensten 41.144 277

82.303 22.054

Bovenstaande honorari betreffen uitsluitend de werkzaamheden die bij de 
corporatie zijn uitgevoerd door een externe accountant zoals bedoeld in art 1, 
lid 1 Wta (Wet toezicht accountantsorganistaties).

Financiële baten en lasten

Rentebaten
Boekjaar 

2012
Boekjaar 

2011

Liquide middelen
Rente op uitgezette middelen 63.125 54.293

Totaal rentebaten 63.125 54.293

Rentelasten
Boekjaar 

2012
Boekjaar 

2011

Langlopende schulden
Rente leningen kredietinstellingen 1.169.118 1.165.101

Totaal rentelasten 1.169.118 1.165.101

Vennootschapsbelasting
Boekjaar 

2012
Boekjaar 

2011

Verschuldigd
Vennootschapsbelasting 2012 221.683
Vennootschapsbelasting 2010 -306.220
Vennootschapsbelasting 2009 -310.846
Vennootschapsbelasting 2008 -9.248 -218.093

Vordering
Mutatie latente vennootschapsbelasting 9.943 11.085

222.378 -824.074

Acute vennootschapsbelasting
Boekjaar 

2012
Boekjaar 

2011

Commercieel resultaat na belastingen 1.041.732 -350.863
Correctie vennootschapsbelasting -9.248 -824.074

Commercieel resultaat voor belastingen 1.032.484 -1.174.937

verschillen tussen commerciele en fiscale waarde-
ringen:
-  fiscaal hogere afschrijvingen materiele vaste 

activa -33.765 822.799
-  fiscaal niet in aanmerking te nemen overige  

waardeveranderingen MVA
1.398.824

- vrijval disagio leningen opgenomen gelden -39.774 -42.395
-  vrijval agio Besluit woninggebonden subsidies 

(BWS)
-1.403

- fiscaal te activeren financieringskosten 7.165 558
kleinschaligheidsinvesteringaftrek -2.217
fiscaal niet-aftrekbare heffing CFV  
(Vogelaarheffing)

30.601 58.565

niet/beperkt aftrekbare kosten (Oort-kosten) 4.400 4.300
herbestedingsreserve -1.064.094

Belastbare winst 1.001.111 0
verrekenbare verliezen / Bellensteijn -74.379

Belastbaar bedrag 926.732 0

Verschuldigde vennootschapsbelasting
(20% over eerste 200.000, 25% over meerdere) 221.683
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Ondertekening 
van de jaarrekening
Wassenaar, 6 mei 2013
Was getekend,

Bestuur:
W.G.G. van Dam

Overige gegevens

Gebeurtenissen na 
balansdatum
Na de balansdatum is het zogenaamde woonakkoord, gesloten 
tussen de huidige regeringspartijen goedgekeurd. Het akkoord 
houdt kortweg in dat de huurverhoging van de sociale 
woningen in exploitatie deels inkomensafhankelijk wordt. 
Daarnaast is de verhuurdersheffing voor 2014 en verder ook 
wettelijk vastgelegd. In de gepresenteerde waardering van 
het sociaal vastgoed in exploitatie is geen rekening gehouden 
met de inkomensafhankelijke huurverhogingen en is de 
verhuurdersheffing slechts voor 2013 ingerekend.

Voor de verhuurdersheffing 2014 zal vanaf 2013 een extra 
huurverhoging plaatsvinden voor gedeeltelijke afdekking van 
de geraamde bijdrage ad 3 864.000.

Raad van commissarissen:
I.W.M. Vriens, voorzitter
G.C.A. Rodewijk, vicevoorzitter
J.N.G. van der Kooij, lid
P.L.M. Kortekaas, lid

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE  
ACCOUNTANT

Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening 2012 van Woningbouw-
vereniging St. Willibrordus te Wassenaar gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit 
de balans per 31 december 2012 en de winst-en-verliesrekening over 2012 met de 
toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen 
voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de toegelaten instelling is verantwoordelijk voor het opmaken van de 
jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede 
voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met de bepalingen 
inzake de jaarrekening en het jaarverslag als opgenomen in artikel 26, eerste lid, 
van het Besluit beheer sociale-huursector (BBSH), richtlijn 645 van de Raad voor de 
Jaarverslaggeving. Het bestuur van de toegelaten instelling is tevens verantwoordelijk 
voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van 
de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg 
van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op  
basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met 
Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en het controle- 
protocol in rubriek A van bijlage III bij het BBSH. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor 
ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uit-
voeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen 
afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-
informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde 
werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeels- 
vorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een  
afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. 
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Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing 
in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het 
getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die 
passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet 
tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne 
beheersing van de toegelaten instelling. Een controle omvat tevens het evalueren van 
de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de 
redelijkheid van de door het bestuur van de toegelaten instelling gemaakte schattingen, 
alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en 
geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de 
samenstelling van het vermogen van Woningbouwvereniging St. Willibrordus per 31 
december 2012 en van het resultaat over 2012 in overeenstemming met artikel 26, 
eerste lid, van het Besluit beheer sociale-huursector, richtlijn 645 van de Raad voor de 
Jaarverslaggeving en de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde 
topinkomens.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen

Ingevolge artikel 28, onderdeel b, van het BBSH, voor wat betreft het in dit artikel 
genoemde jaarverslag, melden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar 
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, 
overeenkomstig de van toepassing zijnde bepalingen van titel 9 van Boek 2 van het 
Burgerlijk Wetboek is opgesteld, en of de in artikel 2: 392 lid 1 onder g, van Boek 2  
van het Burgerlijk Wetboek bedoelde gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden  
wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de 
jaarrekening zoals vereist in artikel 391 lid 4 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. 

Den Haag, 17 mei 2013

Ernst & Young Accountants LLP

w.g. drs. R.L.A. Eveleens RA
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Complex Aantal 
woningen

Bouwjaar Reg.nummer 
overheid

Adressen

01 54 1922 V.2190 Rozensteinstraat 10 t/m 66
Willibrordusstraat 2 t/m 5
Broekweg 2-4 en 1 t/m 11
Kasstraat 3 t/m 13 en 2 t/m 14

02 57 1942 V.4461 P. Maritzstraat 1 t/m 41 en 2 t/m 42
Hallekensstraat 70 t/m 84
St. Willibrordusstraat 6 t/m 18

03 80 1948 HSV.596 Kasstraat 15 t/m 29 en 16 t/m 28
Broekweg 13 t/m 27

1956 HSV.596 Zonneveldweg 1 t/m 85
Dr. Mansveltkade 50 t/m 80

04 125 1951 HSV.401 Van L. Stirumstraat 1 t/m 51 en 59 t/m 69
Van L. Stirumstraat 2 t/m 38
Van der D. v. Maasdamstraat 1 t/m 51 en 2 t/m 76
Van Hogendorpstraat 18 t/m 36

05 178 1960 HSV.886 Suyckstraat 2 t/m 46 en 1 t/m 31
Ter Weerlaan 3 t/m 43

1964 HSV.886 Van der Wervestraat 2 t/m 28 en 1 t/m 17
1961 HSV.886 Sandelandstraat 1 t/m 23 en 2 t/m 10

Stompwijckstraat 2 t/m 20 en 1 t/m 19
Hughenzstraat 2 t/m 20

1963 HSV.886 Fagelstraat 2 t/m 28
Goudstraat 2 t/m 32
De Lignestraat 2 t/m 36

06 8 1961 HV.1347 St. Willibrordusstraat 7 t/m 13
Broekweg 6 t/m 12

07 128 1968 HSV.2058 De Lignestraat 38 t/m 76
Hughenzstraat 1 t/m 19
Zuidwijklaan 179 t/m 193
Van Cranenburchlaan 165 t/m 179
’s-Heerenbergstraat 1 t/m 147
Donker Curtiusstraat 14 t/m 28

08 213 1970 HV.2621 Van Duivenvoordelaan 132 t/m 556

Overzicht woningbestand
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Complex Aantal 
woningen

Bouwjaar Reg.nummer 
overheid

Adressen

09 100 1979 HV.3860 Baljuwstraat 14-16-18
Schepenstraat 1 t/m 39 en 16
Weyermanstraat 1-2-6-8-10
Hoogheemraadstraat 1 t/m 51, 57 t/m 75, 2 t/m 10, 32 t/m 36, 42-44-46-50-52-54
Dijkgraafstraat 1 t/m 23 en 29 t/m 51

10 16 1983 HVAT.421 Wiegmanweg 40-46-52-54-62-64, 70 t/m 88
11 28 1984 HV.4556 Achterweg 2 t/m 12, 36 en 38, 57 t/m 69

Schoolstraat 26 t/m 38
12 28 div. geen 28 garages in complex 3, 4 en 5
13 59 1983 HV.4333 Wiegmanweg 3 t/m 61

36-38/42-44/48-50/56-58-60/66-68, 90 t/m 112
Havenkade 1 t/m 11

15 39 1987 HV.4793 Havenkade 109 t/m 117
C. de Wittstraat 1 t/m 7b
J. de Wittstraat 46 t/m 86
Haven 13 t/m 19

16 35 1988 HV.5052 Maalsteenkreek 2 t/m 18
Pijlspitskreek 14 t/m 26, 1 t/m 7 en 2 t/m 12
Speerpuntkreek 1 t/m 17

17 40 1989 HPNH.53172 Speerpuntkreek 19 t/m 25
Klokbekerkreek 2 t/m 30 en 13 t/m 17
Strandwal 46 t/m 80

18 32 1989 HPNH.53255 Speerpuntkreek 2 t/m 8
Klokbekerkreek 1 t/m 11
Strandwal 2 t/m 44

19 34 1990 HPNH.54001 Twickelstraat 2 t/m18
Hyacinthstraat 54 t/m 74 en 29 t/m 41
Anemonenweg 72 t/m 84

20 2 1991 HPNH.54105 Strandwal 33 en 37
21 11 1993 HWSH.000014 Van Zuylen van Nijeveltstraat 202a t/m 206c
22 26 1994 SHWAS.001 Maalsteenkreek 20 t/m 78 

Pijlspitskreek 28 t/m 40 
Speerpuntkreek 27 t/m 39 

23 14 2002 SH97WAS.003 Havenstraat 46, 48, 50 en 52
Van Cranenburchlaan 193 t/m 211

24 10 2007 Luifelbaan 13, 15, 17 en 19
Achterweg 40, 42, 44, 46, 48 en 50

25 18 2009 Woonvoorziening Haven 33 t/m 67
1 Kantoor Haven 31
1 Steunpunt Haven 69

26 35 2010 SH.07.WAS.025 Vorenbroekstraat 1 t/m 31 en 2 t/m 38





Woningbouwvereniging

St. Willibrordus

Hofcampweg 87

2241 KE Wassenaar

www.wbv-willibrordus.nl 

info@wbv-willibrordus.nl


